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A  régi Chorezm Kutejba által elégetett év
könyveinek heyreállltására irányuló jelen kí
sérlettel a szerzd erejéhez mérten a középkor 
egyik legnagyobb tudósa, •Chorezm története* 
című elveszett mű szerzője, a chorezmi Abu- 
Rajhán Muhammtd ibnA-hmed ai-Birúnl el
hunyta kilencszázadik évfordulójának m eg

ünnepléséhez kíván hozzájárulni.
(972— 1048)

A SZERZŐ ELŐSZAVA.

A jelen könyv kísérlet a Szovjetunió Tudományos Akadé
miája chorezmi expedíciója által 10 éves (1937— 1947) munkával 
gyűjtött anyag összefoglalására. Azon sajátossága ellenére, hogy 
népszerű tudományos sorozatban jelenik meg, e könyvet úgy tekint
hetjük. mint »A régi Chorezmi* című monográfiánk továbbfejlesz
tését és folytatását. Monográfiánkat 1942-ben fejeztük be s az 
első ötévimunkáak eredményeit foglaltuk benne össze. Azonkívül, 
hogy az előttünk fekvő könyvben először szerepel az 1945—47. 
évek ásatási idényeiben gyűjtött anyag, messzemenően felhasz
náljuk azokat az új eredményeket is, melyeket az előző ásatási 
idényekben gyűjtött anyagon végzett feldolgozó és történelmi
kommentáló munkáink folyamán nyertünk. Természetes azonban, 
hogy az új anyagnak és a vele kapcsolatban felmerült új problé
máknak, amelyeket »A régi Chorezm« című munkánkban nem, vagy 
csak alig érintettünk, aránylag sokkal nagyobb figyelmet szen
telünk. Remélem, hogy azok az olvasóim, akik témánk iránt érdek
lődnek. az expedíciónk első .szakaszában végzett munkálataink 
alapján felépített következtetéseink sokkal szélesebb megalapo
zását találhatják meg »A régi Chorezm« című munkánkban, amelyet 

igyekeztem megírni, hogy a mű, szakjellege ellenére, a nem 
szakemberek számára is hozzáférhető legyen.

Megragadom az alkalmat, hogy azért a sokoldalú és állandó 
támogatásért, amellyel az 1945—47. évi chorezmi expedíció mun-

*) Tolsz^vnak »A  régi Chorezm« (Drevnyíj Chorezm) c. munkája 
nem aTOnos a jelen könyv (rael>*nek i»Az Ö3i Chorpzin« magyar címet adtuk) 
ercdetijóv'el. (A kiadó jegyzek;. )



kálatai folyamán a Karakalpaki Autonóm Szovjet Szocialifita 
Köztársaság, (amelynek területén az expedíció munkájának java
része folyt), pártszervezetei és szovjet szervei segítségünkre voltak, 
mélységes hálámat fejezzem ki, — elsősorban az Üzbekisztáni 
Kommunista (bolsevik) Párt Területi Bizottsága titkárának, 
Szeitov elvtársnak és a Karakalpaki Autonóm Szovjet Szocialista 
Köztársaság Minisztertanácsa elnökének, Dzsappakov elvtársnak.

Külön elismeréssel kell kiemelnem a lelkes »chorezmiek<(, a 
chorezmi expedíció munkatársai baráti kollektívája és mindenek
előtt az expedíció vezetésében engem helyettesítő M. A. Orlov 
építész önfeláldozó munkáját ; az ö  kezdeményezésének és tett
erejének köszönhető az expedíciónak sok, a háború utáni években 
elért sikere.

Moszkva, 1947 novemberében.

SZ. TOLSZTOV



Chorezm, Korezmia, a régi szkfta világot és civilizációt meg
határozó területek térképe az Aral-tó, vagyis a Maeotisz men

tén (lásd Frumkinnál).



A Kukhna-kala Tádzsikisztán bán található. Az utóbbi évtize
dekben kezdték feítáTJu. A Kína felől felvonuló hunok fontos 

központja volt (l. Frumkinnál).



Gondolatok 

A  T IT O K  K A P U J Á B A N  

és az 

ŐSI C H O R E Z M
36 éves késéssel történő 

újramegjelentetése előtt
Vannak népünk történetében olyan korszakok, amikor 

állapotaink láttán a külső szemlélődőnek úgy tűnik, mintha ez 
a nép már feladott volna mindent. Amikor közéletünk, tudo
mányaink, irodalmunk, művészeteink a kifáradás, belső meg- 
hasonlottság, zavartság jeleit mutatják. Pedig nem így van.

Az igaz, hogry nem látványosan védjük függetlenségünket, 
családjainkat, a népet, jogrendünket, szellemi életünk tiszta
ságát, mint független államiságunk nagyszerű korszakaiban. 
Azonban mindaz, ami mindezen területeken a nehéz időkben 
folyik, nemcsak az átmentés, fennmaradás érdekében történik, 
de egyben az eredményes kibontakozás, későbbi nagyszerű kor
szakaink minőségére és erejére van nagy hatással, a történelem 
értelemszerűen bekövetkező, alkalmas történelmi pillanatok 
alkalmával.

Mindaz tehát, amit elnyomatásunk idején körültekintéssel 
végzünk el, a felvonuló hatalmas ellenerőkkel szemben — és 
nem a nyílt színen, az avar alatt — , döntően hat ki a jövőre, 
hisz, mint Illyés Gyula is állandóan hangsúlyozta, ,,most elég 
időnk van, hogy sok mindent rendezzünk” , mert a fejeket, 
érzéseket kell rendbe tenni az ilyen időkben.

Nem ,,mentálhigfiénai” gyógytorna tehát mindaz — mint 
egy nagy ellenségünk mondta — , ami népünk, országunk, em
beri magatartásformáink, közjogunk, szokásaink eredetének, 
vagy történelmi ismereteink kutatása körül folyik — társa
dalmunk különböző rétegeiben —, hanem a függetlenségünk 
elérése irányába kifejtett átrendező, a nemzeti erőket|folyama- 
tosan összegyűjtő, konvergáló tevékenység egészséges jefe. Ha 
tehát függetlenségünk elérését őszintén kívánjuk, nem tekint
hetünk el attól, hogy belsőleg megszüntessük azokat a bénító- 
lag ható, idegen eredetű szemléleteket, melyek túl a bénult-



Ságon, végső fokon közéletünk paralizáltságát is okozzák. Ve
zető értelmiségieink és tehetségeink tisztánlátása és tettei így. 
végső soron előmozdíthatják azt, hogy a jövőben sikeresebb 
történelmet írhassunk, népünk szabadabbá váljon, gazdagab
bá szellemiekben, tehetősebbé anyagiakban, stb.

— A mozgalmas 1968-at köveiőcn, a 70 es évek elején a to
vábbélés lehetőségeit kutattuk művelődési köreink számára, a 
regényes Felvidék hagyományőrző tájain. Úgy döntöttünk, 
hogy az alapokhoz nyúlunk, vissza a néprajzhoz, történe
lemhez, irodalomhoz. Eredeti munkák után kutattunk. így 
fokozatosan el kellett jutnunk a kéziratokban, kiadatlanul 
heverő magyar szellemi élet hatalmas tömegéhez. S a könyv, 
melyet most a kedves olvasó a kezében tart, ebből a környezet
ből származik. Hogyan került oda?

Tolsztov professzor munkájának eltüntetése és egyáltalán 
kezelése olyan tett volt, amihez talán csak a Tárih-Üng^rüsz 
sorsa, eltüntetése, előbukkanása, a kiadatása körüli háború 
hasonló. S nem véletlenül.

A Tárih i Üngürüsz árulkodik egy régi országról, amelynek 
eddigi történetéről keveset tudtunk, de Tolsztov és az azóta is e 
területen folyó kutatások, eredmények, adatok és leletek olyan 
tömegét tárták fel, hogy azok páratlan értéke a hagyományo
san iránias szemléletű nyugati történész köröket is meglepte. 
Sokan máris egyénileg és intézményesen is önkritikát gfyako- 
roltak és elismerték, hogy Tolsztov és társainak munkássága 
hiányában az emberiség, a civilizáció fejlődésének kialaku
lásának vizsgálata, egyáltalán az eddig kialakult helyzet értel
mezése, teljességgel hiányos lenne. Olyan vélemények is el
hangzottak. hogy bizony a nyugati világ esetleg tudomásul kell 
vegye, hogy habár ma. a nyugati civilizáció fejlettebb, régen ez 
fordítva volt, és hogy a fejlődés- és az emberiség kultúrájának 
kialakításában a döntő és hosszabb szerepet, a Kelet vitte. Ezen 
belül pedig — a Tolsztovék kezdeményezésére feltárt — Belső- 
és Közép-Ázsia vitte a döntő szerepei. Tény, hogy az iránias 
szellem felbomlása és tagoltabb, alaposabb, izmusokkal 
kevésbé átszőtt irányzatok, a józanság kibontakozása figyelhető 
meg a nemzetközi történelemírásban, legalább is e vonat
kozásban. (Lásd pl. Gregoire Frumkin Archeology in Soviet 
Central Asia, E.J. Brill, Köln, 1970, stb.)

A Tárih-i Üngürüsz ugyanis Nimród fiainak vadászata vé-



VTI

geztével így ír az eseményekről: „Majd visszatérlek atyjukhoz, 
és arra kérték, hogy Adzsem (azaz Perzsia) határán, azon a 
hegyes vidéken egfy monostort építtessen számukra...” (5. old.). 
Továbbá: ..Nemród halála után Hunor egész népével apó
sához. a tatár kánhoz folyamodott, és őnála telepedett le. A 
kán is megtisztelte őt. és Adzsem szomszédságában, egy egész 
ország fejedelemségét adományozta neki... Midőn Nimród 
meghalt, Adzsem trónjára egy másik fejedelem került. Azt a 
vidéket pedig (melynek Hunor volt a fejedelme), Dzsiddija tar
tománynak nevezték. Tatár tartomány volt, amely Számár- 
kandtól a Fekete-tengerig terjedt.”

Ez a hatalmas terület a magyar ,.történelemkönyvekben” , 
mint kietlen sivatag szerepel, vagy még úgy sem.

Ezen a területen ugyanakkor Lizsitszina szovjet régész, 1963 
és 1969 között, 6 — 7 ezer éves öntözőrendszer nyomait tárta fel, 
éppen ott, ahol a mezopotámiai kultúra különböző tárgyi, 
ethnológiai bizonyítékait is megtalálták (Altyn depe, Geok 
siur, stb.). A nagy kezdeményező és kutató azonban Tolsztov 
volt. ó  tíz éven át kutatott, kissé északabbra, az Aral-tó men
tén. 1938 — 48 között. A háború ugyan lassította a munkát, de 
jellemző módon, még akkor sem állt le teljesen, annyira fon
tosnak ismerték fel. Tolsztov a városok és várak ezreit (28. 
old.), mintegy egy millió hektárnyi, mesterségesen öntözött 
területet tárt fel. Ebből még 1919-ben is használható volt. 
mintegfy 100 ezer hektárnyi öntözött terület. A Turkméniai Fő
csatorna megépítése már az expedíció munkájának eredmé
nye. A nagyhatalom Szovjetunió ugyanis nem tartja érde
mesnek új öntözőcsatorna-rendszer építését, hanem a régi 
rendszer törvényszerűségeinek feltárásán és felújításán dolgoz
nak, a modern technika bevonásával, mert így sokkal gazda
ságosabb. Tény, hogfy az állam éléskamrája szerepét egyre in
kább ez a terület kezdi betölteni. Vagy, pl. lásd a gyapot- 
termelés rohamos növekedését, amit itt, ezeken az ,,egykor ön
tözött területeken” honosítottak meg újra.

Tehát Tolsztov, amint írja, Dziddijá-ban, Szittya, vagy 
görögösen Szkítaországban járt. Vágigköveti ezen kultúra ki
alakulását. népeinek történetét, elnevezésüket a különböző 
korokban a különböző utazók és más népek által. A kutatások 
pedig azóta is folynak, igazolván Tolsztov alapos, tudóshoz 
méltó megállapításait, felismeréseit. Gondolkodva ír, gondo



san és szeretettel arról, amivel foglalkozik. A könyv 83. oldalán 
pl. leírja, hogry a feltárt terület kultúrájának és népességének 
kialakulásában az Újkőkor óta Felső-Mezopotámiának döntő 
és meghatározó szerepe van (a szumeroidáki). Kollégái azóta 
feltártak új lelőhelyeket és igazolták Tolsztov megállapításait. 
Sőt, Tolsztov arról ír. hogy Felső-Mezopotámia a szumir civili
záció bölcsője, nyelvében és kultúrájában. Kollégái pedig
— mint V. Masson, Pumpelly, Kuftin, Ganialin, Sarianidi, 
Khlopin, Sarianidi, Lisitzyna, Shshetenko, Berdyiev, Ranov, 
Romodin, Staviskiy — és mások megtalálták azokat a telepeket 
is, melyeknek lakossága tömegesen Alsó-Mezopotámiából 
eredt.

Ezeknek a tömegeknek a mozgását egyáltalán nem a há
borúk okozta menekülés hozta létre, hanem az, hog^ amikor 
öntözőberendezéseik már nem bírtak megbirkózni a kiszára
dással, ez mozgásra kényszerítette őket. A szárazság előrenyo
mulása népvándorlásokat és feszültségeket teremtett. Igyekeze
tük a folyók lapályai felé irányult, vagy fordítva, az időjárástól 
függően. A kötött földművelés és öntözőműveket igénylő gaz
dálkodás, valamint a körülöttük kialakuló városok iparának 
nyersanyaggal való ellátását, részben a nagyméretű külterjes, 
,,nyári szállásos’’ állattenyésztés egészítette ki. Időnként, a gaz
dasági élet fejlettségétől függően ez a külső terjeszkedés a 
széles, füves pusztaságok irányába haladt, Mongólia, Kína, 
Kárpátmedence és részben India felé, és természetesen vissza. 
A térképet vizsgálva ez érthető és fel is fogható... Tolsztov erről 
a magasfokú civilizációról, műveltségből elragadtatással ír. (pl. 
a 271. oldalon). Elemzéséből kitűnik, hogy alapjában véve 
mindaz, ami az arab tudomány és hódítások révén, korábban a 
görögök által eljutott Európába, chorezmi tudomány volt. Ez a 
tudomány pedig nem más, mint az a tudás, amely a kora kö
zépkori scholasztika révén a modern civilizáció megalapozó
jává vált. A középkori magyar állam kialakulása, hatalma, 
szervezettsége, fejlett gazdasági élete, az a tény és azon körül
mény. ahogyan ezt Európa el akarta fogadni (lásd pl. az 
erősen latinos műveltségű Győrffy György munkásságában), jól 
mutatja ezt az örökséget, amelyet ma népi hagyományaink, ze
nénk, korai építészetünk, nyelvünk fejlettsége, önálló írásunk 
megőrzött. De jól mutatja a különbség érzékeltetéseként az, 
amit ezen hagyomány elhanyagolása következtében államisá



gunk hanyatlása és függetlenségünk elvesztegetése révén el 
kellett szenvednünk. Gondoljunk csak arra, hogy ezer évvel ez
előtt volt egy saját, chorezmi eredetű vezető rétegünk, jelentős 
részben onnan származó népességünk, amely ilyen örökséget, 
kultúrát alakított ki, örökölt és adott át elődeinknek (lásd a 
233. old.).

Tolsztov érdekes szempontokat közöl a ,,magyar” elnevezés 
kialakulásáról is. Szerinte a magyar elnevezés az Aral-tó mel
lett tűnik fel (78., 248. old.). A görög források feldolgozása 
alapján kifejti, hogy mint Sztrabon (128. old.) írt erről a 
Meotisz, vagy Maiotisz nem más, mint az Aral-tó. Vagyis az el
nevezésnek semmi köze az Azovi-tengerhez. Ezt csak a Káma 
melletti származáselmélet kitalálói állították így, mert az 
Aral-tó alkalmatlan a ,,törökséggel” való ,,keveredés-elmélet” 
megmagyarázására. Valójában csak az elnevezések összekeve
redéséről van szó. A ..magyar” elnevezést csak a déliek, perzsák 
és török népek használták. Az üzbégek körében ma is megvan 
ezen törzstöredékek népességének nyoma és a magyarországi 
népviselet is őrzi az üzbég színeket (pl. Martos, Komárom mel
lett. stb.). Ez az elnevezés az északi népeknél a hungurusz, 
ungar. hungar fogalommal volt azonos, arra változott vala
milyen oknál fogva (lásd Tárih-i Üngürüsz).

A Tolsztov által figyelt Aral-tó menti terület, ahonnan a 
,,magyar" elnevezés feltűnését datálja, a Szir-Darja alsó fo
lyása menti terület. Számunkra érdekes, hogy a hunok is innen 
indultak, ők pedig a masszagétákat követték ezen a területen, 
ami azt jelentheti, hogy a hunok a masszagétákból alakultak 
át. A Masszagéta görög elnevezés, jelentése: nagy géta. ók a 
Kárpátmedencében is éltek, ahol mint kis- és nagy-géták szere
peltek. A kis-géták a Tiszától Erdély felé eső területen laktak és 
a ,,ddk” elnevezés is használatos, mint a kis géta változata.

Tolsztov érdekes módon felismerte, hogy a magyar 
krónikairodalom egybehangzóan követi őseinket, egészen 
Chorezmbe. Mint írja, ,,Kavar, a chvar, chovar név nyugati 
kazár kiejtése nem más, mint a chorezmiek saját neve, alán 
kiejtés szerint chval, choval, chal. Ez utóbbi kiejtés szerint, 
chaliz formában, a kavarok utódait a XI. században Magyar- 
országon külön népként jegyzik fel.” És valóban. Gondoljunk 
csak a Nyitra megyei Kalaz. vagy népiesen Káliz, újabban 
Kalász nak nevezett községre, vagy a tőle nem is messze fekvő,



Léva melletti Garam-Kálna községre, vagy Komárom város 
régi elnevezéseire, amely arra utal, hogy az valamikor a/.i 
jelentette a Kabar é, vagyis egy kabar főúr központja volt (lásd 
a régfi latin okiratokban előforduló elnevezéseket). Kitűnő 
hazai, hivatalos álláspont szerint, a színmagyar Kálna község 
lakosságát ettől függetlenül azzal ámítják, hoĝ y községük nrvr 
a szláv ,,zavaros” , értsd a Garam vize zavaros elnevezés átvrir 
léből ered..., Komárom neve pedig a szláv komár-szúnyoK 
megfelelője. Az, hog^ éppen Komárom mellett, a Vágduna 
vize, amíg az ipari szennyeződés meg nem változtatta, savas 
kénhatású volt, ami a szúnyog-lárvákat elpusztította, az srn 
kinek sem jut eszébe... Az sem, hogy Kálaz esetleg nem a/ 
egyetlen hely, ahol kalász terem. Ez sem tűnt fel hivatalos 
helyen senkinek, csak a lakosság figyeli ezt, alaposan mcK 
zavarva. Ezek után, Tolsztovot tovább olvasva, már nincs is 
mit csodálkoznunk azon, hogy krónikáink szerinte .srm 
hazudnak: ,,A kavarok utódai még a X III. században is mc*K 
őriztek egy homályos mondát, amely chorezmi eredetükre vo 
natkozott. A XIII. századi magyar krónikákban fennmara<h 
egfy monda Aba Sámuel (1041 — 1044) király chorezmi család 
fájáról. Aba Sámuel a kavar arisztokrácia egyik leszármazottja 
volt. Nemzetségét az Ed és Edumer testvérpárra, Attila Csaba 
nevű, chorezmi anyától származott fiaira vezeti vissza. A 
monda szerint Edumer atyja és anyja, nagyszámú nemzetsÓKé 
vei együtt, visszatér Magyarországra." És valóban. Kézai r/i 
..korozmin” származásnak tartja. Anonymus Álmos vezér hu/ 
dító szavait idézve, emlékezik azokra a nagyszerű teljesítmé 
nyekre, melyek a perzsa birodalommal folytatott küzdelmek 
emlékét őrzik. Tolsztov is elemzi ezeket az eseményeket.

Kézai szerint Csabát a ,,hun nemesség elítélte” , mert ,,iirm 
igazi neveltje Szcitiának” , ráadásul ,,csak jött-ment ideK<*i»" 
Ezért a ,,korozmin népből nősült". A Képes Krónika azt íija. 
hogy Csaba ,,Kovarezmből nősült, így tanácsolta neki naKy 
apja. Bendegúz” , stb. A Tárih-i Üngürüsz ezekről az c.scm̂ * 
nyékről a 160—165. lapon ír. Van tehát emlékezés és ad.n 
bőven. Szinte magunk elé tudjuk képzelni az esemény< k< i . 
olyan élethűek a leírások. Mert nem volt a szakadás oly.m 
mély, mint azt mostani történelemoktatásunk szeretné rlhi 
tetni velünk. A területet ma lakó népesség, üzbégek és a löblu 
nép alapos vizsgálata, sokat segítene további adatok feldnl



tésében. Tolsztov is állandóan felismerni vél ilyen összefüggé
seket: ,,A baskirok neve a magyar név szabályszerű változata. 
A keleti magyaroknak szerepük van továbbá az üzbégek kiala
kulásában is. Az üzbégek között mindmáig fennmaradt a 
.madzsar törzs’.” — írja Tolsztov, a 248 — 249. oldalon.

Arra külön felhívom, éppen a fentiekre való hivatkozással 
az olvasó figyelmét, hogy a Tolsztov által feltárt monumentális 
város, Toprak-kala, Csaba házasságkötése idején, Chorezm fő
városa volt, vagyis: Csaba itt tartózkodhatott. Figyelembe véve 
mindezt, érthetetlen, hogy hogyan lehetséges az, hogy ezt a 
vaskori kultúrát hazai történetírásunk kritikátlanul összekeveri 
az északi ugorok újkőkorával, vagy az ainuk-ajnók ókőkorával, 
tekintet nélkül a közbeeső évezredekre?...

Ilyen szempontból újra sorsdöntő jelentőségű, amit a 
Tárih-i Üngürüsz mond: ,,Egy nap Kaba letette fejét a végzet 
párnájára és (lelke) a múlandó világból az örökké tartó világba 
röppent. Kaba gyermekei és hozzátartozói azon a vidéken so
kasodtak, és jó hírnevet szereztek maguknak. Emiatt aztán 
Sziddijja népe nem jó szemmel nézte őket, és így beszéltek: ....
— majd: — Kaba nemzetségéből abban a tartományban volt 
hét bégzáde, akiket abban az időben kapudánoknak neveztek. 
Ezeknek volt egy vezérük, aki Kabának egyenes leszármazottja 
volt, Árpádnak hívták” (163—164, fóliák).

Vagyis, a Szkítia, vagy Sziddijja futóhomokja sok-sok ősi 
titkot takar, egy kutató magyar szívnek-agynak...

A közép-ázsiai eseményekre tehát csak most figyelt fel iga
zán a nyugati világ. Mindkét oldalon elhangzott az igény, hogy 
az orosz és az angol nyelv által okozott nyelvi, és az egyéb mód
szertani eltérések által okozott akadályokat eltávolítsák. Mint 
Frumkin elmondja nyugati kollégák részéről, az ,,indo-irani- 
zálás” sok esetben az ismeretek hiányának jele (7. old.). Frum
kin elmondja, hogy pl. a , .szigetnyelvek” fogalmát az oroszok a 
túlzó nyugatias indoiranizálás ellensúlyozására alakították ki. 
Ebből most már kezdenek engedni az oroszok, a szumeroida 
vonal kihaiigsúlyozásával.

Tolsztov sokat birkózik az indoiranizáló hozzáállás ellent
mondásaival. De győz a szakember és a luilób. így a szkíta-szu- 
meroid szemlélet javára dönt.

A nagy áttörést Nyugaton, a londoni Central Asian Re
search Centre kezdte. 1970-ben. Ezért javaslom, hogy mielőtt



vitákba bocsátkozunk eddigi ismereteink alapján — Tolsztov 
művének, mint rengeteg összefüggést és adatot, neveket, lelő
helyeket tartalmazó munkáját alapul véve —, kutasson és ol
vasson mindenki könyvtárakban, egyetemek kiadványaiban, 
mert ez — különösen a nyugati világban — könnyen hozzá
férhető. Azonkívül ez a terület, a mai Magyarországon és az 
általuk kiképzett kutatók előtt — egyoldalú képzettségfük és 
önmaguk elszigetelésénél fogyva — teljességgel ismeretlen, ók 
nem vesznek tudomást a keleten és nyugaton folyó átalaku
lásról, ragaszkodnak régi dognmákhoz és viselkedési formákhoz. 
Irtóznak a mezopotámiai folytonosságból, ami külön beteges 
megnyilvánulás, mert mint láttuk, anélkül népünk kialakulá
sának története teljességgel megoldhatatlan, és a bénultság tü
neteit viseli magán az egész magyar közösséggel együtt. Ezt 
pedig semmilyen egészséges, jövőbe néző nép, társadalom nem 
engedheti meg magának.

Tolsztov könyvét 1950-ben Magyarországon, a norma-túl- 
teljesítés jegyében, szerencsére, nagyon szakszerűen és gyorsan 
fordították le magyarra. Sztálin, aki a terület gazdasági fejlesz
tésére nagy súlyt fordított, bizonyos mértékig ösztönözte e 
vidék régészeti és történeti feltárását is. így önkéntelenül is 
hozzájárult az eredetünket leplező titokzatos fátyol eltávolí
tásához az Aral-tó és a Tárih-i Üngürüsz által jelzett területek
ről. Tolsztovot és munkatársait ismételten ösztönözte és nagy
méretű segítséget biztosított a sikeres munka érdekében. Azon
ban Magyarországon, úgy látszik, még ő sem lehetett sikeres. 
Amikor ugyanis, a korabeli kultúrkormányzat észrevette, hogy 
mi a könyv tartalma, gyorsan kivonták a forgalomból és a még 
elérhető példányokat a zúzdába küldték. Néhány példány 
azonban tovább lappangott. Az üg^et azonban teljes hírzárlat 
alá vették, ugyanúgy, ahogyan pl. napjainkban dr. Blaskovics 
Józsefnek — a Tárih-i Üngürüsz szakavatott tudós fordító
jának, egyetemi tanárnak és nemzetközi szaktekintélynek, a 
török-kormány kitüntetettjének — nem engedik, hogy a kró
nikát támadó ostoba és nagy példányszámban terjesztett 
lapokban (pl. Magyar Nemzet, Bp., a Hazafias Népfront 
lapja) megjelentetett, esetenként őt személy szerint támadó 
cikkekre válaszoljon. E sorok írója évekig kutatott egy ronggyá 
olvasott példány alapján, egy sértetlen Tolsztov-könyv birtok
lásáért. Nagyszerű történeteket lehetne elmondani azokról a



diákokról, akik segítettek a keresésben. Köszönet jár érte isme
retlenül és nevek említése nélkül. A könyvet először Illyés 
Gyula kapta kölcsön olvasni. Néhány hónapnyi tanulmányozás 
után, aztán ígfy beszélt róla, bizalmasan: ,,Most már értem 
miért zaklatta fel annyira ez a könyv élete utolsó éveiben Veres 
Péter bácsit. Mindig ezt a könyvet mutogatta nekem, de én 
nem értettem mit akart ezzel nekem magyarázni. De most már 
értem” , mondotta. Gyula bácsi nem mondott többet — tett. 
Csoóri Sándor és az őt körülvevő fiatal magyar értelmiségieket 
biztatva, teljes súlyát latba vetve támogatta a Tárih-i Üngürüsz 
kiadását Budapesten. Az meg is jelent korlátozott, 5 ezer pél
dányban, mert a hazai kultúrkormányzat azt reméli, hogy mi
után az értelmiségieket így lecsendesitette, a tömeg megfeled
kezik a krónikáról. Ezért ennek a két műnek a sorsa párhuza
mos ilyen tekintetben is, jellegzetes magyar- és könyvsors.

Vagfyis, az ősi Chorezm, a könyv újbóli megjelentetése egy
ben kultúrpolitikai tett is, vitairat, vádirat, tankönyv, most az 
egyszer mindenkinek.

Túl azonban azon, hogy alulírott segitek a könyvet meg
jelentetni, hogfy vitatkozom, ennél messzebbre szeretnék tekin
teni és ebben számítok valamennyiük segítségére. Én ugyanis 
két kisfiamnak, Attilának és Csabának küldöm az első két pél
dányt és kérem, legyen ez jó példa. A jót propagálni és ter
jeszteni ugyanis hasznos és üdvös dolog. Utódaink, főleg a fia
talok még nincsenek szellemileg annyira befolyásolva és félre
nevelve, mint mi voltunk. És ők majd lényegesen tisztább és 
nagyszerűbb hozzáállást teremthetnek, ha mi most segítünk 
nekik. Legfyen ez az ő igazi örökségük.

Lépjünk hát be a Titok kapuján át egy új, izgalmas világ
ba, múltunk színes, csodálatos birodalmába. Chorezmbe, mely 
elvezet minket a megoldáshoz is, ha kitartóak leszünk.

A kiadót pedig illesse köszönet a szorgalomért, munkáért. 
Nagy lépést teszünk előre.

*
A kiadást Udvardy T. Endre, az Amerikai Egyesült 

Államok Nemzeti Gárdájának vezérőrnagya, tábornoka egy
értelmű anyagi támogatása tette lehetővé. Ugyancsak az ő 
hozzáállása alapján közölhetem, hogy minden befolyó pénz, 
amit ezen mű forgalmazása eredményez, a Tárih-i Üngürüsz 
magyar kiadására fordítjuk, és ha az sikeres, a Tárih-i Ün-



gürűsz képes, angol nyelvű kiadása a cél, amelyet az egyik 
amerikai egyetem ad majd ki, megfelelő keretek között.

Személy szerint azért vagyok hálás Udvardy T. Endrének, 
mert lépésével mindezt lehetővé teszi.

Ezért köszönöm támogatását valamennyiünk nevében is. 
Aki pedig vásárol, íme láthatja, kétszeresen fektet be. Egyszer 
saját okulásába, másodszor pedig a jobb magyar jövőbe.

1984. április 14. Geönczeöl Gyula

Toprak-kala és a várkastély, a Háromtornyú vár látképe. 
Alatta a palota látképe a piactér felől nézve. Kézai szerint 

tehát ide érkezett irissza Csaba vezér háztűznézőbe...
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e/őíó képen bekeretezett terület felnagyított térképe. Bal
oldalon a Toprak-kala. Egyúttal szaggatott vonallal a 

csatornarendszer főbb ágai (Frumkin).

depe a bronzkori állapotokról tanúskodik. Ez a terület a szu- 
meroid kultúra és népesség fontos gócpontja volt. Az Iráni 
Fensík ún. északi összekötő útvonalának központja és a szűrne-



rold előrenyomulás állomása volt Kína, a dravida Indus-völgy, 
illetve részben az Aral-tó felé. Képünkön a város vallási köz
pontja, a Ziggurat (lásd: Philip L. Kohl, The Bronze Age 

Civilization o f Central Asia, 1981.).

A Maszagéta, Géta, Dák, vagy Hun települések a térkép nyíllal 
jelzett részéből (Frumkin).



ELSŐ RÉSZ 

UTAZÁS A RÉGI CHOREZMBE



I. FEJEZET.

AZ ELVESZETT KÖNYV LAPJAI.

1.

A Kelet régi történetének még nem is régen egyik legkevésbbé 
kidolgozott problémája volt sőt az maradt ma is : Belső-Ázsia népei
nek régi története. Az arab hódítást megelőző korszakról jelenték
telen tudósítávSok maradtak ránk. Az arab betörés és az ezt követő 
V n —V ili. századi viharos események tüzében, amelyek az egész 
társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális forma mélyreható 
megváltozására vezettek, a régi, muzulmán-kor előtti civilizáció
nak sok-sok kincse ment veszendőbe, köztük a régi belsőázsiai 
áUamokban kétségtelenül megvolt történeti irodalom is.

Azzal az országgal kapcsolatosan, amelynek a jelen könyvet 
szenteltük, közvetlen értesüléseink vannak arról, hogy i. u. 712- 
ben Kutejba ibn-Muszlim arab hadvezér barbár módon elpusztí
totta a chorezmiek tudományos irodalmát, irtotta és elűzte tudó
saikat, a régi helyi kulturális hagyomány hordozóit.

Abú-Rajhán al-Bírúní, a X. és XI. század hátárán élt nagy 
chorezmi tudós, a régi népek időszámításáról szóló könyvében a 
következőket mondja ;

^Kutejba minden eszközzel üldözte és irtotta mindazokat, 
akik ismerték a chorezmiek irodalmát, akik hagyományaikat 
őrizték, mindazokat a tudósokat, akik köztük éltek, úgyhogy 
minderre homály borult és nincs biztos tudomásunk arról, ami 
történelmükből az iszlámnak hozzájuk való megérkezésekor 
ismeretes volt.i)

A tudomány a belsőázsiai népek i. e. VI. és i. u. VII. század 
közti történelmére vonatkozó tudósítások gyér töredékeit csupán 
Belső-Ázsián kivüli forrásokból, az óperzsa feliratokból, a görög 
és latin, örmény és szír geográfusok és történetírók tanúságaiból, 
továbbá a régi kínai történelmi-etnográfiai és földrajzi irodalom-

1) Al-Bírúní, 36.
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Ih')I meríthette. A  középperzsa történelmi hagyományból egyes 
4M'0Hcn eltorzult és nehezen felhasználható töredékek maradtak 
Ilink arab-perzsa középkori közvetítéssel. Az indiai emlékek 
M/.áinunkra teljesen értéktelen adatokat szolgáltatnak. És végül 
mciuiyiségileg bőséges, de időhöz nem kötöttsége és jellege miatt 
iiuíg határozott időre és helyre rendkívül nehezen alkalmazható 
jinyagot tartalmaznak a zoroasztrizmus szent könyvelés a Fir- 
<iiiuszí perzsa feldolgozásában ránkmaradt belsőázsiai-íráni eposz.

Ez az egész anyag csupán egyes korszakokra, területekre, 
oMnnényekre és témákra vet gyér fényt, míg a többit teljes 
homályban hagyja. így például Nagy Sándor belsőázsiai három- 

hadjáratának azon eseményeit, amelyeket Arrianos, Curtius 
Plutarchos oly ragyogóan megörökített, majdnem teljesen néma 

H/.á/.adok sötét sora követi és váltja fe l ; e századokról csak töre- 
<i<'̂ kes, ellentmondó és gyakran ahg-alig érthető feljegyzések 
maradtak ránk, melyek semmi módon sem engedik meg, hogy a 
politikai események akárcsak külső egymásutánját is biztosan 
megállapíthassuk, nem is szólva arról, hogy belső értelmüket 
teljesen lehetetlen felfednünk. És csupán 1000 évvel Nagy Sándor 
után, az i. u. V II.—VIII. században, midőn Belső-Ázsia területén 
új nyngati hódítók jelennek meg, vezetnek el bennünket újból a 
források e kor viharos politikai életének kellős közepébe, amelynek 
előbbi történelméről semmit, vagy szinte semmit sem tudunk.

Az irodalmi források e sajátossága miatt a mohammedán-kor 
<‘lőtti Belső-Ázsia népei a történetírók szemében csak mint vége- 
szakadatlan idegen hódítások tárgyai szerepelnek, mivel —  a make
dónok és arabok korától eltekintve is— Belső-Ázsia régi történelmére 
vonatkozóan az írásos források általában csupán hasonló mozzana
tokat rögzítenek meg. A  különbség csak annyi, hogy amott még 
sokkal nehezebb megérteni, miről is van szó tulajdonképpen, kik 
is rejtőznek az említett személy,- nép- és államnevek mögött, mi 
is az értelme az eseményekre vonatkozó azon töredékes és jobbára 
nem is datált adatoknak, amelyek a források lapjain feltünedeznek.

Nem véletlen tehát, hogy még nem is olyan régen az idegen 
dinasztiák e hódításai és nevei szolgáltak Belső-Ázsia régi törté
nelme i)korszakolásának« alapjául. Ezért természetes, hogy e tör
ténelem fő problémái, elsősorban a társadalomtörténet kérdései 
teljesen kidolgozatlanok maradtak.

A  muzulmán kor előtti Belső-Ázsiára vonatkozó elég bő iro- 
daloin (bár az ókori történelem egyéb szakaszaira vonatkozó 
irodalomhoz képest ez is nagyon szerény) majdnem kizárólag 
történelmi, földrajzi, kronológiai és történelmi-etnográfiai prob
lémákkal foglalkozik. Ugyanéikor a kutatás forrásokbeli alapjának



gyér és hiányos, .volta miatt, ebben az irodalomban a legelemibb 
megállapítások tekintetében is hihetetlen véleménykülönbségek 
uralkodnak.

Elég például felemlítenünk, hogy K a n i s k á n a k ,  a 
k ú 8 á n o k\ belsőázsiai-indiai birodalma e legkiemelkedőbb 
uralkodója korának datálása tekintetében a források az i. e. 57. 
és az i. u. 278. év között ingadoznak és hogy mindezideig nincs 
egységes vélemény afelől, néprajzi szempontból kik is voltak maguk 
a kusánok, e birodalom megalapítói.

A legújabb időkig szinte még fel sem merült az a kérdés, 
hogy milyen is volt a muzulmán-kor előtti Belső-Ázsia társadalmi 
formája. Az utóbbi félszázad folyamán az irodalomban elterjedt 
az a felfogás, hogy az itteni társadalmi forma feudális volt, anélkül 
azonban, hogy bármiféle kísérlet történt volna e tétel tudomá
nyos megindokolására. A  források felhasználásánál nem a belső- 
ázsiai történet tényei, hanem Eduard Meyer és követői kívülről 
bevitt ciklikus elképzelései jutottak szerephez. így például 1938- 
ban W. W. Tam angol kutató a Nagy Sándor előtti korszakbeli 
szogdoknál »feudális lordokról« és )>bárókról«, sőt a Hérodotos 
korabeli belsőázsiai barbár masszageták ^feudális arisztokráciájárók 
beszél. *) Alább látni fogjuk, mennyire nincs alapja az ilyen jellem
zéseknek.

Különösen gyér volt és maradt mindmáig a Chorezmre 
vonatkozó régi írásos emlékanyag. Míg Szogdiánára vonatkozóan 
rendelkezésűidre állnak Nagy Sándor hadjáratai történetének 
gazdag és változatos tartalmú lapjai s az arab hódítás korszakától 
kezdve a források az ország történetét már eléggé jól megvilágítják, 
ugyanakkor a távoleső Chorezm nemcsak az ókorban, hanem a 
korai középkorban is egészen a X. század végéig és a XI. század 
elejéig szinte teljesen homályban marad.

Chorezm nevének néhány említése a perzsa feliratokon, az 
Avesztában és a pehlevi vallásos irodalomban, a görög-latin, kínai 
és örmény forrásokban, amelyek az ország jellemzése szempont
jából szinte semmi anyagot sem adnak, Chorezm mindössze két 
uralkodójának neve, — egyik Arrianosnál az i. e. IV. század végére 
vonatkozóan és egy másik az i. u. VUI. század közepére vonat
kozóan, a kínai T ’ang dinasztia »történet<(-ében, — az arab Belázu- 
rínál és Tabarínál található nagyon gyér adatok Chorezmnek az 
arabok által történt meghódításáról — tulajdonképpen ennyi az 
egész, arai a X. századig rendelkezésünkre áll. A X. században

*) W. W. Tam. The Greeks . . 32. oldal skk., 81, 120— 124-ig 
410 stb.



a/iitán az arab-perzsa földrajzi irodalomban Chorezmnek néhány 
nagyon tömör leírása bukkan fel.

De még a X —XI. századra vonatkozóan is Chorezm történe- 
h'-nck csupán töredékeit ismerjük. Mikor pedig a X II. században 
( H a X III. század elején Chorezm lesz a központja Kelet leghatal- 
niuHabb birodalmának, amely Grúzia határaitól Fergánáig és 
Indiától az Aral-tó északi részén fekvő szteppékig terjedt és e biro- 
(liliom történelmének eseményei kerülnek a keleti források figyel- 
n.ónek középpontjába, ennek az eddig majdnem ismeretlen, 
II muzulmán világ távoli határvidékén elterülő országnak ez a 
H7,ódületes fellendülése teljesen meglepő.

A helyi történelmi hagyomány adatai, amelyeket al-Bírúní 
<}rzött meg és Sachau tett közzé és vizsgált meg először,®) a cho- 
rozmi történelemnek csak külső vázát adják, úgy, ahogy e törté
nelem a középkor hajnalán maguk a chorezmiek előtt kibon
takozott.

A chorezmiek, ahogy Birúní értekezésében elmondja, idő
számításukat országuk benépesítésének kezdetétől számítják, 
»a Nagy Sándor előtti 980. évtől« (vagyis a Szeleukida-éra, az i. e. 
312. év kezdete előtt még 980 évvel korábbi időponttól), tehát 
az i. e. 1292. évtől. Ezután más érára tértek á t : az i. e. 1200. 
évtől, amikor országukba érkezett az Avesztá és a régi, belső
ázsiai-íráni eposz mitikus hőse, Szijávus ibn-Kej-Káúsz, aki 
uralma alá hajtotta a »törÖk királysá^ot«, s amikor .Szijávus 
fia, Kej-Choszrov megalapította a chorezmsáhok dinasztiáját, 
amely Bírúni. szerint az i. u. X. századig uralkodott. Később, 
meséli Bírúni, a chorezmiek átvették azt a perzsa szokást, amely 
szerint az időszámítás a »Kej—Choszrov dinasztia egyes királyai 
uralkodásának éveihez igazodott. Ezek az uralkodók a sáh címet 
viselték.* így volt ez a dinasztia egyik királyának, Afrígnak ural
kodásáig. Az ő neve hírhedtté vált, éppúgy, mint Jezdedzserd 
perzsa király (I. Jezdigerd) neve is. Afrígot az uralkodásban fia 
követte. A hagyomány Afrígnak tulajdonítja az Al-Fír város 
mögötti hatalmas várnak a »Nagy Sándortól számított 616. évben* 
(i. u. 305.) történt felépítését. E várat a Szeleukida-korszak 130Ö. 
évében (i. u. 997) romba döntötte az Amu-darja áradása. A  cho
rezmi Szijávusida-uralkodóház ifjabb ága, amelynek őse Airíg 
volt, Chorezmben 995-ig uralkodott. Afríg várának pusztulása 
és az Afríg alapította uralkodóház bukása időbelileg jelképesen 
egybeesett.

Ed. Sachau. Zűr Geschichte und Chronologie von Khw&rizm. 
SB W A W , PhHCL, B. 73. 1873.



Bírúni ennek az uralkodóháznak 305—995-^ .uralkodó 
huszonkét királyát sorolja fel és némelyikük uralkodásának idejé
ről némi kronológiai tájékoztatást is nyújt.

E Cisaládfa, amely szerint a hatalom szigorúan atyáról fiúra 
szállt, a következő : 1. Afríg, 2. Bagra (vagy Bagzat), 3. Szach- 
chaszak, 4. I. Aszkadzsamúk, 5. I. Azkádzsavár, 6. I. Szachr, 7. 
Sáue, 8. Chámgarí, (vagy Changari, illetve Changiri), 9. Búzgár,
10. Arszamuch, (vagy Artamuch), ez utóbbi Bírúní szerint Mohám- 
med próféta korában, vagyis körülbelül i. u. 622rben uralkodott,
11. II. Szachr, 12. Szabrí, 13. II. Azkádzsavár, (vagy Azkachvar), 
14. II. Aszkadzsamúk. Bírúní szerint e sáh uralkodása idején, 
történt Chorezm másodszori leigázása, majd a hódító, Kutejba 
n . Aszkadzsamúkot megerősítette királyi trónján. 15. Sáusafar, 
16. Turkszabásza (?). 17. Abdalláh, 18. Manszúr, 19. Irák, 20. 
Muhammed, 21. Ahmed, 22. Abú Abdalláh Muhammed, »a 
vértanu«, aki nem sokkal Afríg várának pusztulása előtt hatalmas 
vetélytársának, Urgencs emírjének, Mámún ibn-Muhammednek 
kezétől esett el.

A kutatók már régen észrevették, hogy a Chorezmre vonat
kozó tudósítások gyér töredékei, amelyek az ókori irodalom külön
böző emlékeiben találhatók, valamilyen, még egyáltalában nem 
világos, de jelentős szerepre utalnak, amelyet Chorezm a Közép- 
Kelet és Kelet-Európa regi történelmében játszott.

Különösen jellemző, hogy a zoroasztrizmus vallásos hagyo
mánya mennyire kiemeli Chorezm szerepét. A Bundahisn és más 
emlékek szerint Irán egyik első mithikus királya, Jima (a perzsa 
eposz Dzsemsídje) Chorezmben gyújtotta meg a zoroasztrizmus 
szent tüzei közül a legrégibb és legtiszteltebb, a papok kasztját 
védelmező tüzet, Churdád, Ádarchurra, vagy Próbák tüzét.

Marquart*), akit véleményében Barthold®) és egész sereg 
más kutató is támogat, Chorezmben keresi Airjanem-Vaidzsó 
(Éránvézs) talányos országát, az első lakott területet, amelyet a 
zoroasztrizmus fő istensége, Ahura-Mazdá teremtett s amelyet 
a hagj'^omány a legészakibb és leghidegebb országnak tekint. 
A hagyomány szerint itt született a próféta, a zoroaszter-vallás 
alapítója, a legendás Zaratuatra.

Ugyancsak Marquart, 1938-ban, halála után megjelent 
művében*) kockáztatta meg azt a feltevést, hogy Belső-Ázsiában, 
az Achaimenidák előtti korban hatalmas birodalom állt fenn, 
amely Chorezm vezetése alatt egyesítette Szogdiánát (a Zeravsán

*) J. Marquart. EranSahr, 155. lap.
•) W. W. Barthold. Khwárizm. E. I.
•) J. Marquart, Wehrot und Arang, 0— 10. lap.



iiHMloncéjét) és Chorászánt, (Dél-Turkméniát, Északkelet-Iránt 
Nyugat-Afganisztánt.) E feltevésének igazolását Hérodotosnál 

kt'p;HÍ, aki művében szól a ohorezmieknek az Achaimenidák előtti 
li(irhán azon széles területre kiterjedő uralmáról, amelyhez a hír- 
Itiinok (a Káspi-tó délkeleti szögletében, a Gurgen folyó medencé- 
jt^brn), a párthusok (Észak-Chorászán), a drangok és a tamanaiok 
(Nyugat-Afganisztán) földjei tartoztak, továbbá azon adatokban, 
iiiiu'lyek a perzsa birodalom XVI. szatrapiájának összetételére 
vonatkoznak; ez utóbbiba Hérodotos szerint a chorezmiek, szog- 
ilok, párthusok és ariánok (a mostani Hérát területének lakói) 
liirt-oztak.

Marquarttól függetlenül hasonló felfogásra jutott ugyancsak 
in:i8-ban a már fentebb említett Tam is.’ ) Azonban mindez csupán
I Al)bé-kevésbbé valószínű feltevés maradt, amelyet a gyér adatok 
miatt valójában nem lehetett bizonyítani. A  homályos mondák 
kAdébe burkolt régi Chorezm továbbra is történelmi talány volt, 
amelyet, úgy látszott, lehetetlen megfejteni.

2.
Tudjuk, hogy a modem európai tudomány előtt nemcsak 

lielső-Ázsia állt úgy, hogy régim ultjára vonatkozóan szinte egyál
talában nem maradt írásos tudósítás. Ha a X IX . század elejére 
ickintünk, midőn a klasszikus Kelet történetének tudományos 
kutatása terén az első lépések történtek, látni fogjuk, hogy az 
<)kori Egyiptom, Babilonia, Asszíria, Perzsia története nem sokkal 
volt ismeretesebb, mint a X X . század elején Belső-Ázsia ókori tör
ténete. A  biblia, Hérodotos, Diodorus Siculus, továbbá Manethón 
egyiptomi pap és babiloni Bérosszosz történelmi jegyzetei, amelyek 
teljesség tekmtetében alig különböznek al-Bírúní feljegyzéseitől,
— lényegében ez volt minden, amivel akkor a tudomány rendel
kezett. Belső-Ázsia történelmének területén az európai tudósok 
ismerete nem terjedt túl az első évezred elején. A  történelem való
jában mit sem tudott az ókori Kelet oly hatalmas államairól, mint 
a hettita állam, Mitanni, Urartu állama.

A  világtörténelemnek az a hatalmas fejezete, ‘ amely most 
minden olvasni tudó ember közkincse, szinte teljesen azon szívós 
archeológiái munkálatoknak köszönheti felszínrekerülését, amelyek 
a Közel-Keleten a X IX . szazadban folytak és napjainkban sike
resen folytatódnak.

’ ) W. W. Tam. The Greeks . ..  478— 486. lap.



Az archeológusok nyomában, az .általuk gyűjtött anyagra 
támaszkodva, a különböző területek filológusainak egész serege 
indult el, kiknek fellépésére gondolni se lehetett volna « z  archeo
lógiái tudomány sikeres munkássága nélkül : egjdptológusok, 
asszíriológusok, hettológusok, chaldológusok stb, kultúrtörténé- 
szek, művészet- és vallástörténészek. Csupán a )>történeti segéd- 
tudományoké képviselőinek valóban titáni, hihetetlenül fáradságos 
és bonyolult előmunkálatai alapján vált lehetségessé az ókori keleti 
történelem nagyszabású korképének megalkotása, amelynek figye
lembe vétele nélkül a világtörténelem folyamatának általános 
menetét most meg sem érthetnők.

Ugyanekkor tudjuk, mennyi nehézség, tévedés és csalódás 
kísérte ezt az útat, hány szempont vetődött fel minden egyes, 
gyakran még kis kérdésben is, mennyi feltevést kockáztattak meg 
és mindazok után, ami történt, még meimyi homályos, vitás, föl 
nem derített probléma maradt.

Érthető ezért, hogy minket, Belső-Ázsia történészeit nem 
hozhat zavarba a századok megőrizte irodalmi források gyér volta 
és gyenge minősége, az előttünk álló majdnem valamennyi prob
léma vitássága és homályossága. De ugyanakkor feltétlenül 
számba kell vennünk azt is, hogy, ha e kérdések kidolgozásához 
valóban tudományos alapon akarunk hozzákezdeni, akkor minél 
előbb utói kell érnünk előázsiai kartársainkat, oly széleskörű és 
mélyreható régészeti munkálatok megindításával, amelyek —  s 
ebben biztosak vagyunk — új történelmi anyag kimeríthetetlen 
tárházát fogják megnyitni előttünk.

A  forradalom előtt Belső-Ázsia régészeti vizsgálata kezdet
leges állapotban volt, noha e munkálatok megindítása, Belső- 
Ázsiának a cári Oroszország által történt meghódítása első éveitől 
kezdve feladatként szerepelt; (így pl. már 1868-ban, röviddel azután, 
hogy Oroszország a Szir-darja medencéjét meghódította, az ismert 
orientalista, P. Lerch régészeti kutatások céljából utazást tesz a 
folyó mentén), e feladatok megoldása azonban gyakorlatilag lehe
tetlennek bizonyult, mivel teljesen készületlen emberek, cári 
gyarmati hivatalnokok és tisztek kezébe került. Ha elismeréssel 
adózunk is némelyikük tudásvágyának, mégis meg keU állapíta
nunk, hogy az egyes emlékek és emlék-csoportok rendkívül felü
letes, lényegében mit sem nyújtó jellemzésén túl egyikük sem 
tudott jutni. Belső-Ázsia területén tudós szakértők (maga Lerch, 
továbbá Veszelovszkij, Bobrinszkij) csak epizódszerűen jelentek 
meg. Sokkal rendszeresebb jellegűek voltak W. W, Barthold 
régészeti kutató útjai, de, armak ellenére, hogy a régészeti emlékek 
jelentőségét nagyon jól felismerte, az orosz orientaluiztika e vezér-



altikja egyáltalában nem volt régész s a régészeti anyagban a tör- 
l(^nülmi kutatás számára csupán i l l u s z t r á c i ó t ,  nem pedig 
f o r r á s t  látott.

Nem számítva a Szamarkandban, Afrászijáb gorogyiscséjén*) 
v('‘gzett, terjedelmükben rendkívül szerény, módszerükben pedig 
kezdetleges ásatásokat és az Aschabadhoz közeli Anau-ban a 
Pumpelly-expedíció által végzett ^amerikai méretű*, de szerfölött 
alacsony módszertani színvonalú ásatásokat, a muzulmán-kor 
í'lőtti emlékek a kutatások körén kívül rekedtek. Nagy figyelmet 
Hzenteltek a muzulmán-kori vallásos építészet emlékeinek, de ezek 
közül ezidáig csupán Szamarkand Timurida emlékeit írták le.

A  Nagy Októberi Szocialista Forradalom volt az előfeltétele 
H belsőázsiai régészeti munkálatok fejlődésében esedékes döntő 
fordulatnak.

A régészet barátai turkesztáni műkedvelő körének helyét 
a tudományos kutatóintézetek egész sora foglalta el, élükön a 
hatalmas, régi emlékek és műemlékek védelmére és tanulmányo
zására alakult belsőázsiai bizottsággal és annak helyi ágaival. 
.Széleskörű munkásságot indított meg a szovjet hatalom megal
kotta múzeum-hálózat. A 30-as években Belső-Ázsia valamennyi 
köztársaságában megkezdték működésüket a Tudományos Aka
démia fiókintézetei, amelyek közül kettő, az üzbekisztáni és kazah- 
iíztáni már önálló akadémiává fejlődött. A  belsőázsiai tematika 
komoly szerephez jutott a leningrádi és moszkvai régészeti köz
pontok, főleg pedig az anyagi kultúra történelmét kutató Akadémia 
munkaprogrammjában, továbbá az állami műemlékhelyreállító mű
helyek, a Keleti Kultúrák Múzeumának munkaprogrammjában stb,

A szovjet hatalom első tíz évének folyamán a kutatások 
alapjában véve még a forradalom előtti tematika kijelölte keretek 
között, de összehasonlíthatatlanul nagyobb méretekben és mód
szertanilag sokkal magasabb színvonalon mozogtak. A középkori 
muzulmán egyházi építészet majdnem száz gyönyörű emlékének 
kijavítását és helyrállítását gondos felmérésiüt éa leírásuk követte 
nyomon, amelynek eredményeként később egész sor nagyszabású, 
a középkori belsőázsiai építészetiek szentelt kutatás indult meg. 
Ezek közül külön ki kell emelnünk B.P. Gyenyike, N.M. Bacsin- 
fizkij, B. Veimam és mások műveit.

De már a 20-as évek végén észrevehető a fordulat a muzul
mán-kor előtti emlékek tanulmányozása felé, amely azután a 30-as 
évek közepén szélesen kibontakozott.

*) Rendszerint dombon épült, földsánccal és cölőpkerítéssel vagy 
kőfallal megerősített település. (A  kiadó jegyzete.)



M. V. Vojevodszkijnak és M. P. Grjaznovnak a Szemirecsje 
ufizunyi emlékein végzett munkálatai (1933.), amelyeket A. N. 
Bernstam hosszú évekig tartó, nagy szemirecsjei expedíciója köve
tett (193G— 1947) ; M. E. Masszon termezi munkcálatai, amelyek 
az i. u. első századokból való, gyönyörű vésett fríz véletlen felfe- 
dczésév'el kapcsolatban 1933-ban indultak meg és 1936—38 között 
öltöttek nagyobb méreteket; G. V. Grigorjev sok éves munkálatai 
a taskenti vidék muzulmán-kor előtti településeinek tanulmányo
zására és ugyancsak az általa vezetett figyelemreméltó ásatások 
Tali Barzuban, Szamarkand közelében, amelyek az ősi Szogdiána 
kultúrájának történetéhez szolgáltattak bőséges anyagot; A. A. 
Maruscsenko 1932-ben elkezdett ásatásai Aschabad közelében 
Nesza gorogyiscse, az egyik párthus főváros feltárására; A. A. 
Freiman expedíciójának ásatásai a Zeravsán felső folyásánál, a 
Mug-hegyen fekvő vár feltárására, amelyek a tudományt az arab 
hódítás korából származó szogd emlékek elsőrendű gyűjteményével 
gazdagították (1933-ban) ; V. A. Siskin igen érdekes eredményeket 
felmutató kutatásai és ásatásai a buchárai oázis nyugati részén 
(1937— 1938), amelynek legkiemelkedőbb eredménye a buchár- 
ehudátok vára nevezetes falfestményeinek felfedezése volt, a 
varachsai régi település helyén ; M. E. Masszon expedíciója a 
Nagy Fergánai-csatoma vonulata mentén, (1939-ben), amely 
elsőnek tárta fel az ősi Davany kultúráját, — ime, az utóbbi másfél 
■évtized nagy régészeti vállalkozásainak távohól sem teljes listája. 
Az ezen expedíciók által gyűjtött bőséges anyag, noha még csak 
jelentéktelen mértékben van közzétéve®), lényegében új korszakot

•) Legfontosabb kiadványok : M . V. Vojevodszkij és M . P. Grjaznov 
■(VDI), 1938. a— 4. szám ;

A . N . Bemstam. Archeologicseszkij ocserk szevemoj Kirgizii. 
■(= Észak-Kirgizia régészeti leírása.) Frunze, 1941 ;

u .a . Painjatnyiki sztarini Talaszszkoj dolini. ( =  Az ősi talaszi völgy 
emlékei.) Alma-Ata. 1942 ;

u.a. Beszámolói ; VDI, 1939., 4. szám, 1940., 2. szám; KSzI IMK, 
I. és II.; M . E. Masszon. Nahodka fragmenta szkulptumovo kamiza per- 
vich vekov n. e. Az i. u. első századokból eredő domborművű párkányzat 
töredékes lelete) Taskent, 1933;

u.a. KSzI IMK, V, és V III.; Tycnnozszkaja archeologicseszkaja 
expedicija. ( =  A  trrmozi régészeti expt.*díció), I. kötet, Trudi UzFAN  
( =  A  Szovjetunió Tudományos Akadémiája Üzbekisztáni Fiókjának Mun
kái), 1. sorozat, 2. füzet, Taskent, 1940 ; II. kötet, Trudi ANUzSzSzR { =  Az 
Uzbek Szovjet Szocialista Köztársaság Tudományos Akadémiájának Mun
kái) I. sorozat, Taskent,-1945 ;

Q. V. Grigorjev. Otcset ob archeologicseszkoj razvedke v Jangi- 
julyazkom r-nye. UzSzSzR ( =  Beszámoló az Üzlóg Szovjet Szocialista Köz
társaság jangijuli körzetében végzett régészeti felderítő útról), Taskent, 1935; 

u. a. Kaimcsi-tepe ( =  Kaimcsi tepe). UzFAN, 1940 ;

2 Tolsztov : Az ösl Chorezm



nyit meg Belső-Ázsia népei régi történetének vizsgálata terén, 
a belsőázsiai népek történelmén túlmenően is, mivel ez az anyag 

a liAmyező, néha pedig még a távoli országok, Irán, India, Nyugat
id ina, Szibéria, Keleteurópa, szóval azon területek történetének 
lullönféle problémáira is fényt derít, amelyek a múltban Belső- 
A/.hiával szoros kapcsolatban álltak.

A Szovjetúnió Tudományos Akadémiájának chorezmi expe- 
dlíMÓja, amelynek e sorok szerzője áUt az élén, egy csapata volt 
a Hzovjet archeológusok hadseregének, akik széles fronton hadra- 
lu'ltek új adatokért hazánk történetéről. Ennek a csapatnak 
jutott osztályrészül az a vonzó feladat, hogy megoldja a régi 
( Üiorezm rejtélyét.

u. a. Tali-Berzu ( =  Tali-Barzu) TÖVE, II.; Szoggyijszkij szbomyik 
( =  Szogd gyűjtemény), a Szovjetúnió Tudományos Akadémiájának Kiadása, 
Lenin^ád, 1934 ; V. iSíaitin. Arheologicseszkie raboti 1937 g. v zapadnoj 
csaszti Bucharszkovo oazisza. ( =  A  bucharai oázis nyugati részében 1937- 
ben végzett archeológiái mxmkálatok), Taskent, 1940 ; .

« . a. Cikkei: KSzIIMK, V III.
Az egyes munlcálatok összefoglalását 1. A . J. JaJmbovazkij cikkeiben,. 

GAIM K— IIM Kés Belsö-Ázsia régészeti vizsgálatáról az utóbbi 20 év folyamán 
KSzIIMK, VI. iSz. P . Tolsztoj és V. A . Siskin, Arheologija, »25 let szovjet- 
szkoj nauki v Uzbekisztanye« ( =  *A szovjet tudomány 25 éve Uzbekisztán- 
ban«) című gyűjteményes kötetben, az U zFAN  kiadása, Taskent, 1942.



n . FEJEZET.

A RÉGI CHOREZM KAPUJA.

1.

Nehéz elfelejtenem azt a benyomást, amelyet az a nap tett 
rám, amikor expedíciónk először érkezett meg a Guldurszun- 
Bzovhozba, amely a puszta szélén, Karakalpakia mostani fővárosá
tól, Turtkul városától északkeletre 26 kilométerre fekszik.

Már sok-sok kilométerrel Guldurszun előtt az égbolt észak
keleti részén, a kertek sűrű zöldje és a kolhoztagok festői »kur- 
gancs«-ai fölött előtűntek Chorezm egyik legnagyobb középkori 
erődjének. Nagy Guldurszunnak hatalmas körvonalai. Minél köze
lebb értünk, annál nagyobb méretekben bontakozott ki e háj dán 
hatalmas erőd látképe, amely mindmáig némán áll őrt a pusztaság 
és a jobbparti Chorezm virágzó, öntözött földjeinek határán. 
A  századoktól érintetlenül rajzolódott ki az esti égre a messzeségből 
előbukkanó tornyok végtelen kettős sora, amelyeket a lépcsőzetesen 
emelkedő és a falak előtt emelt korlátok kötöttek össze s látszott 
rejtett hatalmának egész nyugalmával, a gigászi falak szétterülő 
15 méteres sík felülete, amelyen mozdulatlan hullámokban terültek 
szét a homokhalmok tarajai.

Már a Guldurszunba vezető út maga is foglalkoztatta kép
zeletünket. Csakhamar világossá vált előttünk, hogy nem egy
szerű út ez : a régi holt csatorna széles kiszáradt medrében haladt, 
amely a Taza-Bag-jab mostani öntözőcsatomával párhuzamosan 
vonult és azután szétágazott a romokban fekvő vár két oldalához ; 
az egyik oldalon, a vár talapzatánál a szovhoznak a kihalt gigászi 
várhoz mérve szinte törpe épületei terültek el egyenes sorokban, 
a másik oldalon pedig — a széles mezőn, arrafelé, amerre most 
az idő- és emberekdúlta középkori majorságok dombjai emelked
nek — Guldurszun* hajdan gazdagon benépesített »ruszták«-jának 
(földművelő körzet) maradványai tűntek elénk. Még messzebb 
nyugat felé, a régi csatorna medre mögött, világosan Idrajzolódott



Kis-Guldurszun középkori vár falainak és bástyáinak négyszöge, 
amely mögött mind messzebl) és messzebb terültek szét a puszta
ságban megtelepült chorezmi kolhoz mezői és kertjei.

Guldurszun nagyszerű romjait legendák és mondák övezik. 
A nép közt még nem régen is éltek babonák, amelyek szerint ez 
elátkozott hely, s a várban titkos földalatti alagút van, amelyet 
sárkány őriz és aki Guldurszun megszámlálhatatlan kincsét akarja 
megkeresni, annak el kell pusztulnia.

Az ottani születésű, fiatal, karakalpaki tudós, U. Kozsurov 
elmesélte nekünk azt a Guldurszunról szóló mondát, amelyet 
még gyermekkorában hallott.

Hajdanában Guldurszurit, — a régiek szerint —  Giliaztánnak, 
»rózsakert«-nek nevezték. Virágzó, bővizű vidékkel övezet, gazdag 
város volt ez. A város élén az öreg pádisáh állott, akinek volt eĝ í 
Guldurszun nevű szépséges leánya. Do egyszer a boldog város 
bajba jutott : a pusztából kalmük hordák törtek elő, akik útjukon 
mindent elpusztítottak. A kalmükök feldúlták a virágzó földeket 
és kerteket és erős ostromzárral vették körül a várost. A lakók 
fcrfiasan védekeztek és az ellenség nem tudta legyűrni ellenállá
sukat. Hónapok teltek el és ekkor a hódítóknak még félelmetesebb 
ellenség ; az éhség jött segítségére. A város készletei kimerültek. 
Az emberek az utcákon haltak éhen, a megritkult védők elgyengült 
kezükben csak üggyel-bajjal tudták tartani fegyvereiket. Ekkor a 
pádisáh tanácskozásra hívta össze vezető embereit és vezéreit. 
Akadt köztük egy, aki azt tanácsolta, hogy tegyenek még egy 
utolsó kísérletet a menekülésre. Terve ravasz volt. Az ostromlott 
gülLsztániak titkon bevezették a palotába egyik még meglevő éa jó 
húsban levő bikájukat, jól tartották a királyi magtárak utolsó 
búzakészletével és a város falán lebocsátották. De az éhség nem
csak az ostromiottakat, hanem az ostromlókat is gyötörte. A kal
mükök, akik a környéket feldúlták, a hosszú hónapokig tartó 
ostrom alatt mindent felettek, ami ehető volt és táborukban arról 
kezdtek beszélni, hogy az ostromot feltétlenül meg kell szüntetni. 
Az éhező kalmükök megfogták és leütötték a bikát és midőn látták, 
hogy gyomra tele van válogatott búzaszemmel, zavarbajöttek : 
»Ha ezek állatjukat is így etetik, micsoda készleteik lehetnek 
még«! — kiáltoztak a harcosok. — »Az ostrom reménytelen, a város 
bevehetetlen, el keil kotródnunk, míg éhen nem halunké.

így döntöttek a kalmükök vezérei is éa a táborban elkezdőd
tek AZ előkészületek a visszavonulásra.

De máskép döntött Guldurszun, a pádisáh leánya. Hosszú 
hónapokig figyelte a falakról a kalmükök vezérét, a szép, fiatal, 
bátor vitézt, a kalmükök királyának fiát. Szívében olthatatl9>n
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n/.ntivedély ébredt népe ellenségeinek vezére iránt. És amikor 
li'it-la, hogy az ostromlottak ravaszsága megtermette gyümölcsét, 
lH) ŷ az ellenség táborában mozgolódni kezdenek a megrakott 
(i^vck, hogy a kalmükök összegöngyölt nagyszámú sátora egymás
után tűnik e l : hűséges szolgálóleányával levelet küldött a kalmük 
vitéznek, amelyben leírta iránta érzett szenvedélyét és felfedte a 
^/.(ilisztániak titkát. »Még csak egy napot várj —  írta a levélben — 

meg fogod látni, hogy a város megadja magát«.
A kalmükök lerakták tevéik terhét és éjszakára újból fel- 

'̂yulladt a sok-sok tábortűz. Midőn pedig hajnalhasadtakor a 
Hiilisztániak látták, hogy az ellenség még szorosabbra vonja az 
( »m1 romgyűrűt a város körül s hogy ravasz tervüket nem koronázta 
HÍkcr, kétségbeestek és az éhségtől haldokló város megadta magát
II győztesek kényére-kedvére.

A  várost kifosztották és felgyújtották, lakóinak egy részót 
Innészárolták, más részét rabként elhurcolták. Az áruló Guldurszun! 
/I királyfi elé vezették. A  királyfi ránézett és így szólt: »Ha hazája 
rllensége iránti gyalázatos szenvedélyében képes volt elárulni népét 

atyját, mit követ el majd ellenem, ha valaki más gyújtja fel szen- 
v(;délyét? Kötözzétek vad paripák farkához, hogy többé senkit se 
árulhasson el«.

A lovak Guldurszun testét apró darabokra tépték; e dara
bokat pedig szétszórták a mezőn. Az áruló átkozott vére sivataggá 
változtatta ezt a helyet, amelyet ettől kezdve nem Gülisztánnak, 
hanem Guldurszunnak hívtak.

E tragikus mondában történelmi igazság magva rejlik. 
A belsőázsiai népi hagyományban a X V II—XVÖI. századi félel
metes hódítók, a Kazahsztánba és Belső-Ázsia északi részébe 
lűzzel-vassal betört kalmükök neve alatt mindenütt a még sokkal 
kegyetlenebb XTIT. századi hódítók, Dzsingisz kán mongoljai 
rejtőznek. És éppen a mongol betörés napjaiban szűnt meg az élet 
Guldurszun falain és mezőin, s csak napjainkban sarjadt ki újra.

Alighogy befejeztük expedíciónk karavánjának kirakodását, 
máris érthető türelmetlenséggel kúsztunk fel a romokra. Áthaladva 
az előretolt védelmi építmények homályos útvesztőjén, s átjutva a 
sűrű bokrokkal és a rombadőlt építmények homokfödte halmaival 
borított hatalmas belső térségen, a meredek, homokos lejtőn felka
paszkodtunk az északi falra. Onnét pedig, tizenöt méternyi magasból, 
elénk tárult a régi, pusztává változott Chorezm felejthetetlenül 
nagyszerű látványa, amelyhez képest a guldurszuni romok keltette 
iménti oly ragyogó benyomásunk szinte semmivé vált. Előttünk 
nyugatra, keletre és északra áttekinthetetlen tengerként szétfolyva 
terült el a kihalt, homokos táj. Csak messze, észak felé rajzolódott



t i  a párás levegőn át a Szultán- Uizdag-i csúcsok kékes körvonala. 
És a homokbuckák dermedt hullámai között itt sűrű tömegekben, 
amott magányos szigetekben mindenfelé várak, erődök, megerősített 
tanyák, egész nagy városok megszámlálhatatlan sok romja hever. 
A  látóhatárunkat kitágító messzelátó egyre újabb és újabb romokat 
fedezett fel, amelyek néha egész közel látszottak, annyira, hogy 
látni lehetett a falakat, kapukat és tornyokat, máskor oly távol 
estek, hogy csak elmosódott körvonalaik rajzolódtak ki.

Duman-kala (»Köd-vár«) jellegzetes körvonala, — falak 
sötét sávja a déli szélről emelkedő fellegvár négyszögével; Dzsildyk- 
kala (i»Szelek-várad) tornyának büszke csúcsa ; Kavat-kala alig 
kivehető körvonala északnyugatra ; északkelet felé Kum-Baszkan- 
kala (*Homokfödte-vár«) óriási homokbuckákba süllyedve, amelyek
ből a tornyok csúcsa alig látszott ki ; még távolabb Tesik-kala 
szabályos donjon-ja (»lakótomya«) és Berkut-kala (»Sas-vár«) hatal
mas erődítményei és végül, valahol messze északon az áttetsző 
ködpárában kirajzolódott Ajaz-kala romkoszorúzta, sziklás csúcsa. 
Közöttük pedig mindenfelé számtalan névtelen rom bukkant elő 
a homokból, az ember és a puszta közötti tragikus küzdelem 
egyetlen hatalmas emlékévé olvadva.

A régi Chorezm kapujánál álltunk, a felderítetlen múltba 
vezető út küszöbén.

Az ősi, halott Chorezmet mindenfelől körülövezi a jelenkori, 
élő Chorezm.

Egy év múlva Zamachsar középkori város, Guldurszun 
mögött méreteiben semmivel el nem maradó nagyszerű romjainak 
falainál álltunk, a Turkmén Szovjet Szocialista Köztársaság tasauzi 
területe tahtini körzetének kultúröve határán, és mint Guldurszun- 
ban is, majd 100 küométer távolságban sajátos, titokzatos vidék 
terült el előttünk, ahol az utas minden lépésnyire rég letűnt nem
zedékek tevékenységének nyomaival találkozik. Ez is a régi 
Chorezm kapuja volt, de ezúttal nyugati kapuja.

A romok közül csak néhány őrizte meg régi nevét, melynek 
segítségével ki lehet bogoznunk a történelmi hagyomány fonalát. 
Dyenek Kunya-Urgencs, Zamachsar (most Zmuchsir), Dzsigifibent, 
továbbá a középkori Dargan és Surahan romjai. A  romok túlnyomó 
többsége mostani nevét sok századdal azután kapta, hogy falai 
közt kihalt az élet. A romok egy részének neve, mint a fent fel
soroltak közül is némelyik, külső alakja után keletkezett. Egyik
másik név az utast azokra a szörnyű veszedelmekre emlékezteti, 
amelyek az emberre a naptól perzselt homoktengeren leselkednek. 
Ilyenek Koj-Krylgan-kala (»Az elpusztult bárányok vára«), Kuzy- 
Kiylgan-kala (»Az elpusztult gödölyék vára«), és végül a legfélel-



inotesebb : Adam-Ulgen-kala (»A halott ember vára«). Ez utóbbi 
Vn—V ili. századi, nem túlnagy vár, amelynek falai árnyékában 
mindmáig ott fekszik egy aszott, összekuporodott, félig homok- 
borította és rókarágta, szaggatott, csíkos köntösű ember csontváza, 
amelyen még rajt van a sötétbarna bőr is. E magányos vándornak 
Mok-sok évvel ezelőtt már nem volt jártányi ereje, hogy megtegye 
117,t a 10— 15 kilométert, ami elválasztotta őt a legközelebbi forrás 
vizétől, ledőlt a kihalt vár árnyékába és ott \)usztult el.

A  romok nevének másik, szintén jelentős része a népi legendák 
i'íH mondák vüágába, egy sajátos megtestesült folklore körébe vezet 
ni bennünlcet.

A  jobbparti romok nagyrésze a karakalpaki és kazah mondák 
alakjai köré fonódik. így  például az i. u. D l— ÎV. századi Barak-tam 
romjainak komplexumához, amelyek Karakalpakia távoli, észak- 
k(;leti határvidékén Kazahsztan határáSiak közelében fekszenek, 
a Barak királyról szóló legenda fűződik. E várcsoport legépebben 
maradt várában lakott hajdan maga a király, a másik várban pedig 
vadászmadara, egy roppant nagy sas tanyázott. A  király hevea 

makacs természetű volt. Egyszer sasát meglátogatta anyja, a 
mithikus, óriás Angka nevű madár. Barak aznap éppen vadászatra 
készült. Hozzátartozói hiába kérlelték, hogy ne menjen el és ne 
ingerelje fel a sast. A  király nem hallgatott rájuk s ekkor a meg
bántott sas a királyt lovával együtt karmai közé emelte, felvitte a 
magasba és azután onnét a földre ejtette. Barak holttestét várában 
temették el, a vidék elnéptelenült és azóta a karavánok is kerülik 
mX az átokverte helyet. A  mithikus madár, Angka nevéhez fűződik 
a késői antik korból való s épségben fennmaradt erőd, Angka- 
Kala neve.

Az i. u. m —V. századi városban, amelynek romjai most 
Kurgancs néven ismeretesek (20 kilométerre kelet felé Tachtakupyr 
városától), élt hajdan a hagyomány szerint Koblandy-batyr, & 
líarakalpak és kazah eposz Mres hőse.

Az Amu-darja középső szakaszának jobb partján fekvő két, 
kőből épített erőd —  Kyz-kala és Jigit-kala (»Leányvár« és ♦Legény- 
vár®) csoportjához fűződik a chorezmi királyleányról és az ő szerel
méért vetekedő ifjúról szóló romantikus legenda.

Az i. u. I —VI. századi Kyrk-kyz (^Negyven leány«) romjai 
oly nevet őriznek, amelynek török vagy iráni (Csü-duchtarán) for
mája Belső-Ázsiában számos rom megjelöltére szolgál (Mérv, 
Termez stb.) s mely a király leányról és negyven barátnőjéről szóló 
rendkívül elterjedt legendával kapcsolódik egybe; a lányok hol 
harcos amazonok képében jelennek meg, mint az ilyen nevű kara- 
kalpak eposzban, hol.pedig száműzött remeteasszonyok képében,



hol pedig, mint az egyik khgiz legendában — mely a kirgiz nép 
nevének ()>kyrgyz«, — )>kyrk-kyz«) )>nép3timológiájára<( épül fel,
— mint e nép ősei.

Kyrk-kyztől nyugatra a Szultán-Uizuag-hegy egyik keleti 
nyúlványa sziklás csúcsának zeg-zugos meredélyein emelkedik a 
régi Chorezm legfestőibb maradványa, az i. u. első századokból 
való erőd, Ajaz-kala (10— 11., és 37— 38. ábra). A népi hagyomány 
az erőd nevét egy Ajaz nevű rabszolga-hős nevével hozza kapcso
latba, aki a Kyrk-kyz várban negyven barátnőjével lakó király- 
leány kezére pályázott. Ajaz, a bátor és bölcs rabszolga-vitéz, 
egyike a belsőázsiai török folklór legrégibb alakjainak. Az Alsó- 
Szir-darja mellett feljegyzett kazah monda e hős alakjához azokat 
a legendás eseményeket fűzi, amelyek az Aral-tó létrejöttét, az 
Amu-darja usztyurti medrének eltűnését és a régi Chorezm kiala
kulását eredményezték.

E monda szerint a régebbi időkben az Aral-tó nem volt meg, 
hanem a Szir-darja és Amu-darja összefolyva Lauzanon, Kunya- 
Urgencsen és Ajbugiron keresztül a Kaspi-tóba ömlött.

Az Aral-tó helyén az adag nép lakott, amely fölött a heves 
és hitszegő Faszylchan uralkodott ; az uzbojmenti területet pedig 
a bajszyn nép lakta, melynek uralkodója Ajazchan volt, ki rab
szolgából bölcsesége és igazságossága révén lett az ország ural
kodója.

Faszylchan szörnyű bűnt követett el : megbecstelenítette 
egy szent leányát. Az apa imádsága nyomán Faszyl egész király
ságát víz árasztotta el. Ezen a helyen jött létre az Aral-tó, melybe 
a két nagy folyó ömlött. Korábbi egyesült medrük kiszáradt. 
Bajszyn emberei pedig Ajazchan vezetésével áttelepültek Chorezmbe 
és királyságot alapítottak, amelyet Urgencsnek neveztek. Az 
adagok minden városukkal egyetembsn elpusztultak a vízáradat
ban, de épületeik nyomait derült nappal még ma is látni az Arai- 
tóban.^)

Később még vissza kell térnünk e mondára, amely a Chorezm 
eredetére vonatkozó koraközépkori és antik legendákkal vág egybe. 
Ajaz rabszolga alakjával Abulgázínak XVTI. századi a oTurkmének 
származása« című művében is találkozunk.

Ajaz alakjának meglétéről tanúskodik már egy lakónikus fel
jegyzés Mahmúd Kásgarí XI. századi »Szótár«-ában, ahol ez á ll: 
»Ajaz =  egy rabszolga neve«. Nyilvánvaló, hogy nem egy, általában

A . Nesz/erov. Prosloe priaralszkih sztyepej v predanijah kirgiz 
Kazalinszkovo uezda ( =  Az aralmenti szteppék múltja a kazalini járás kirgiz- 
mondáiban. ZVO, 1900., X II. kötet, IV . füzet, 95— 100. lap.



rabszolgáknak adott specifikus névről van itt szó, hanem egy 
bizonyos rabszolga tulajdonnevéről, akit e kiváló korakOzépkóri 
ikyelvészt tájékoztató törökök is jól ismertek.

Nagyon érdekes a tasauzi vidék egész sor ókori és középkori 
romját jelölő nevek csoportja. Amikor 1939-ben e területre vezető 
kutató útunkra készülődtünk, szerfölött foglalkoztattak ben
nünket a Halap-kala, Jarbekir-kala, Sirvan-kala,. Semacha-kala 
orődök nevei, amelyek Szíriára és Azerbajdzsánra terelték figyel
münket. (Aleppo, Diarberkír, Sírvan, Semacha.) Amikor az ottani 
turkméneket e nevek eredete felől megkérdeztük, kiderült, hogy a 
nép képzeletében ezekhez a romokhoz tapad a »Sah-Szenem« neves 
turkmén regény színhelye. A regény hősnőjének nevét viseli Sah- 
Szenem ókori és középkori romjainak érdekes csoportja, amelynek 
középpontja a régi és a középkorban modernizált erőd és a körü
lötte elteriüt XTTT—XTV. századi gyönyörű kertes, parkszerű térség.

Mint ismeretes, a szeldzsük-korba vezető regény cselekménye 
Szíriában és Aberbajdzsánban, a szeldzsük birodalom nyugati 
határain játszódik le.

A  tasauzi turkmének azonban szentül meg vannak győződve 
arról, hogy ezek az események az »egykor öntözött földek« kör
zetében, az ő területük határain belül játszódtak le. Sah-Szenem 
királyleány és Garib, a szeretője, Jarbekir-kalában születtek. 
A királyleiányt zord atyja Sah-Szenem romjainak festői parkjába 
zárta és a királyleány ide rejtette el szerelmesét is.

Sah-Szenem iránti igazságtalan haragjában Garib elmenekül 
iimét, de nem a távoli Sirvan-Semacha királyságba, hanem a csupán 
pár kilométerrel fekvő Sirvan-kalába és a vele szomszédos Semacha- 
kalába. A  szerelmesek megbék ülésük után nem a távoU Aleppóba, 
hanem Halap-kalába próbálnak menekülni.

Az irodalmi hagyomány ugyanilyen hatása tükröződött, bár 
rendkívül sajátos átszíneződéssel, abban a turkmén mondában is, 
amely a Közép-Karakumban fekvő, igen sajátságos, köralakú alap
rajzú, ormótlan kőtáblákból készült ciklopszi építmény, a X II— 
Xtn . századi Dev-kala (»A démon-vára«) erőd keletkezőéről szól 
(96. ábra).

Ahogy 1939-ben kutató utunk turkmén-jomud vezetője 
mesélte nekünk, ki a Tachta városa közelében levő kolhozról jött, 
ezt az erődöt egy Farhad nevű dev (démon) építette. E démon 
beleszeretett a chorezmi király gyönyörű leányába, Sirinbe és 
megkérte a kezét. A  királyt megriasztotta e leánykérés, mivel 
leányát nem akarta a démonhoz adni, de viszont félt őt kikosa
razni is s ezért egy öreg boszorkányhoz fordult segítségért. Az azt 
tanácsolta neki, hogyFarhadra bízzon olyan feladatot, amit lehe



tetlen teljesíteni : építsen egy kővárat a karakumi homoksivatag 
szívében, ahol kŐ nem található. A démon azonban teljesítette a 
megbízást : a messze déli hegyekről hordta hátán a köveket. 
Midőn műve már közel volt a befejezéshez, a király erről ért«sülve, 
újból tanácsot kért a boszorkánytól. Az azt tanácsolta neki, hogy 
egy általa megjelölt napon egyszerre ölessen le kilencezer újszülött 
teveborjút, ugyanennyi kis csikót, kis borjút és bárányt, A többit 
csak bízza rá. A megjelölt napon a boszorkány elment a várhoz, 
amelyet a démon addigra felépített. E pillanatban Chorezm felől 
rémületea kiáltás hallatpott : a sok ezer anyaállat bődült fel 
kicsinyeinek leölése láttán. Farhad kérdésére az öreg banya 
elmondta, hogy a zaj oka nem más, mint az, hogy egész Chorezm 
siratja Sirint, az imént elhúnyt királyleányt. Erre a démon, akit 
megrendített szerelmese halálhíre, nem akarván túlélni őt, fölkapta 
az utolsó, még helyére nem illesztett kőtáblát és magasra földobta 
a levegőbe. A kőtábla estében szétzúzta Farhad fejét. Midőn Sirin, 
aki viszontszerette a démont, erről értesült, odarohant arra a 
helyre, ahol szerelmese szörnyethalt és holtteste fölött agyonszúrta 
magát.

A keleti Romeo és Júliáról szóló szép regény e kezdetleges 
ősalakjában világosan látható a regény régi, mithológikus aspektusa. 
Farhad démon a földalatti világ ősi istensége, az építészek és 
kőfaragók védője, olyan irodalmi hős őseként lép itt fel, aki maga is 
megőrizte kőfaragó és építész mivoltát.

így, mondákba és legendákba burkolózva állt előttünk a 
néma romok, félig ledőlt tornyok rejtélyes világa, melyek falai és 
fenyegető lőrései őrzik a sivatag felől Chorezm felé vezető utat.

Feladatunk abból állott, hogy ebbe az elátkozott birodalomba 
hatolva, a titokzatos lepel mögött felfedjük a történeti igazság 
vonásait, el tudjuk olvasni a holt városok sajátos, agyagba vésett 
krónikáját.

E feladat éppen nem volt könnyű. Jó néhány év t«lt el, amíg 
a kezdetben csak hozzávetőleges mefffogalmazások és az egyes 
tények történelmi értelmezése terén tett kísérleteink helyét oly kép 
foglalta el, amely a teljességtől ugyan még nagyon távol volt, de 
fővonásaiban mégis összefüggően felölelte a chorezmi civilizáció 
történelmi fejlődését, távoli neolitikus kezdeteitől középkori virág
zásáig, a XII. századi és a X III. század eleji »nagy chorezmsáhokd 
égisze alatt. E kép felölelte továbbá Chorezmnek a mongol hordák,
— a guldurszuni legendában szereplő »kalmükök« elődeinek csapá
sai alatt bekövetkezett bukását is.



m. FEJEZET.

A k í s é r t e t e k  h ó n á b a n .

(Az 1937— 45-03 expedíció beszámolójából.)

Nem mi voltunk az első szovjet régészek, akik a régi Chorezm 
romjait fölkerestük. 1928— 29-ben a chorezmsáhok középkori 
fővárosának, Urgencsnek rom vidékén (ahol most a Turkmén Szovjet 
Szocialista Köztársaság tasauzi kerületében fekvő Kunya-Urgencs 
városka van) dolgozott A. J. Jakubovszkij expedíciója, amely első 
tudományos leírását adta az urgencsi építészeti emlékek^) kom
plexumának és felderítésszerű tudósításokat közölt Mizdachkan 
kora-középkori város nem messze fekvő romjairól, — amelyek 
azonosak a mostani Chodzsejli közelében fekvő Gjaur-kala rom
jaival.*)

1934-ben a Turkmén Szovjet Szocialista Köztársaság tasauzi 
kerületében a középkori Zamac^ar romjai között dolgozott M. V. 
Vojevodszkij expedíciója.®)

De mindkét expedíció ezen emlékek csupán középkori rétegeit 
érintette. A  régi, muzulmán-kor előtti Chorezmmel először I. Gul-. 
jamov és T. Aligijazov taskenti régészek expsdíciója foglalkozott, 
akik 1936-ban a Mangyt közelében levő Kubatau-dombon kiásták 
egy, az i. e. első évezred közepe tájáról való mazdahitű halott 
síremlékét.^)

1937-ben I. G. Guljamov újból elkezdte munkásságát Dél-

A. J. Jakubovazhij. Razvalini Urgencsa ( =  Urgencs romjai), 
Leningréd, 1930.

•) u. a. Gorogyiscse Mizdachkan. ( =  Mizdachkan gorogyiscséje) ZK V . 
V. 1930.

•) M . Voyevodaky, A  Summary Report of a Khwarizm Expedition. 
V A IIA A , 1938. 3. szám.

*) J. Gulam. Otmuz Izlari. »Gülístan«, 1937, 4. szám.



Karakalpakia »egykor öntözött földjein*, s megvizsgálta Guldurszun 
és Narindzsan középkori településeket és a Sabbaz melletti Pil- 
kalának az i. u. első századokból való nagyszabású romjait.

Ugyanebben az évben és ugyanezen a környéken látott mun
kához a mi expedíciónk is.

Ezt a környéket nem véletlenül szemeltük ki. Feladatunk az 
volt, hogy behatoljunk a kultúrövezet határai mögé a sivatag 
mélyébe, ahol arra lehetett számítani, hogy a legrégibb kor idő- ^  
emberkímélte emlékeire bukkanunk. Erre tanítottak bennünket 
egyfelől a Kclet-Turkesztánba századunk elején kiküldött kutató- 
csoport tapasztalatai, másfelől maga a belsőázsiai földművelés 
jellege. Ennek balt-erjessége, amely azzal a törekvéssel függ össze, 
hogy az öntözött föld minden tenyérnyi helyét kihasználják, az 
öntözött vidék sűrű népessége, végül pedig az, a régészet szem
pontjából végzetes és a legrégibb időkre visszamenő szokás, hogy a 
régi épületek salétromtartalmú romjainak nyersanyagát talaj- 
javításra használják, azt eredményezte, hogy a kultúrövezet 
határig levő régi települések vagy teljesen kipusztultak, vagy 
pedig a középkori kultúrrétegek több méteres vastag tömege 
temette be őket, úgyhogy csupán a felső rétegek nagyarányli, igen 
költséges felásása után juthattak el a régészek azon gyér marad
ványok feltárásáig, amelyekre a sivatagban — ahogy erre számítani 
lehetett — szinte sértetlen állapotban lehetett rátalálni.

»Az egykor öntözött földek«, a sivatag hatalmas övezetei, 
amelyeken nyoma volt az öntözésnek s amelyek romokban bővel
kedtek, már elég régót-a ismeretesek voltak Balső-Ázsiában és 
többek között a K^yl-kum és Kara-kum sivatagok azon részein is, 
amelyek a chorezmi oázis körül terültek el. Számtalan utazó emlí
tette őket. Jelentős részüket föl is térképezték. E földek keletkezése 
és elsivatagosodásuk okai régóta foglalkoztatták nemcsak a tör
ténészeket, hanem a geográfusokat és geológusokat is és a régi 
Belső-Ázsia egyik történelmi és földrajzi rejtélyeként szerepeltek. 
Hány elméletet kovácsoltak ezzel kapcsolatban! Hol a folyók 
folyásának eróziós bázisuk átalakulása következtében előállott meg
változása, hol pedig a homok elháríthatatlan előretörése, vagy 
pedig, hogy állítólag a talaj az öntözés következtében sóssá vál
tozott, és végül »Belső-Ázsia általános katasztrofális kiszáradásai 
szerepeltek az irodalomban e rejtély magyarázataként. De mindez 
valójában csupán alaptalan feltevés volt, mivel e földek elsivata- 
gosodásának nemcsak oka, hanem ideje is ismeretlen maradt. 
A döntő szót a történészeknek és régészeknek kellett kimondaniuk, 
s ez nagy, önálló kutatói feladatot jelentett, amely egyebek között 
a mi pusztai útunknak is célt szabott.



Hogy éppen Délkelet-Kürakalpakia »régi öntözött földjeit« 
szemeltük ki, azt az indokolta, hogy e vidékről volt némi törté
nelmi adatunk, amely a vidék viszonylag igen korai ebivatagosoT 
dására engedett következtetni.

A  X. Bzázad előtt Dél-chorezm jobbparti része volt a régi 
chorezmi királyság központja. Itt feküdt az ország muzulmánkor- 
előtti fővárosa, — Kát városa. De miután a politikai élet központja 
a X. század végén Urgencsbe helyeződött át, e terület másodrangúvá 
válik és szemlátomást hanyatlásnak indul. A  régi chorezmsáhok 
székhelye Fii, vagy Fír vára volt, amelyet 997-ben az Amu-darja 
öntött el. Szam’ání XH. századi arab geográfus tudósítása szerint 
néhány jobbparti város romokban hevert és helyüket fölszántották. 
A XIV. századi híres arab utazó, ibn-Batúta viszont a Kátból 
Buchárába vezető úton, vagyis éppen Dél-Karakalpakia területén 
egyetlen települést sem talált, holott ugyanakkor a balparti 
Chorezmben, különösen Urgencsben és környékén, ibn-Batúta 
korában még pezsgő élet folyt.

Chorezm földrajzi leírásai különösen ki szokták emelni azt, 
hogy Guldurszun és a Szultán Uizdagi csúcsok közt nagy számban 
és épségben találhatók romok, és így minden alapunk megvolt 
annak föltételezésére, hogy éppen itt lesz legtöbb kilátásunk 
muzulmán-kor előtti épen maradt emlékek fölfedezésére. .

1937-ben erre a vidékre küldtük el előzetes felderítésre 
expedíciónk munkatársát, A. I. Tyerenozskin aspiránst, a GATMK 
munkatársát. Az ő gyűjtésének eredményei, különösen az általa 
gyűjtött bőséges, a föld felszínén található numizmatikai anyag, 
amelyet 1938-ban dolgoztimk fel és tettünk közzé, igazolták fel
tevéseinket. Guldurszun mögött valóban a muzulmán kor előtti 
romok széles öve terült el, amely hatalmas távlatokat tárt fel a 
kutatás előtt.*)

1938-ban azután teljes erővel kibontakoztak expedíciónk 
munkálatai.

Ásatásaink első helyéül az arab hódítás egy tanúját, a VlJLl. 
századbeli Tesik-kala várat szemeltük ki, amelynek, a vár formáját 
nagyon szépen megőrző romjai között, csoportimk három hónapig 
dolgozott. Tesik-kalából kiindulva folytattuk az ásatásokat a 
sivatagba mélyen benyúló romok láncolata : Koj-Kyrlgan-kala, 
Angka-kala, Bazar-kala, Kurgasin-kala, Nagy- és Kis-Kyrk-kyz, 
Ajaz-kala, Toprak-kala és Kzyl-kala között.

•) 1. A . 1. Tyerenozskin. Archeologicseszkie razvedki v Chorezme. 
( =  Régészeti felderító útjaim Chorezmben), SzA, V I. 1940.



Már az ásatások hevében felkeltették érdeklődésünket az 
egyik homokba merült erőd sajátságos, kelet felől kibontakozó 
körvonalai, melyek elütöttek a körülöttünk fekvő V II—VIII. 
századi többi vár alakjától. Távcsövön sokáig nézegettük, meg
beszéltük rávonatkozó feltevéseinket. A tömör homokhalmok 
láncolata fölött kiemelkedtek a v'ár szögletes tornyainak a falak 
sávját lezáró, trapézalakú körvonalai, amelyek a klasszikus Kelet

2. ábra. Az cxpedició karavánja Duman-kala körzetében.

emlékműveire emlékeztettek. És valahányszor az ásatások közben 
többé-kevésbbé nyugodt napunk volt, E. A. Poljakov fényképésszel 
és Szanszyz-baj Urjumov tevehajcsárral együtt teveháton kimen
tünk a rejtélyes romok felé.

Csak nagynehezen tudtunk előre hatolni. Az út óriási, félel
metesen tornyosuló homokbuckák sorfala között haladt. Tarajuk, 
melyen tevéink óvatosan lépkedtek, meredeken siklott le a mély 
»ui«-k — homokvölgyek — szakadékaiba. E völgvkatlanok mélyen 
alattunk fekvő alján a szél a szikrázva ragyogó, feketés homok- 
csillámok forgószelét kavarta fel. A homokbuckák tengerébe 
süppedt romokból semerre sem látszott semmi, de vezetőnk biz
tosan vezetett bennünket a kanyargós úton, itt egy »ui«-t kerülve 
meg, amott pedig egy-egy homokos lejtőre kapaszkodva. S eg}^szer 
csak az egyik homokbucka tarajáról váratlanul az agyag lábiák szé
les mezeje tárult elénk, melyet bíborvörös cseréptöredékek rétege 
borított. A táblák fölött különös vár romjainak furcsa körvonalai 
bontakoztak ki, melyek teljesen elütöttek mindattól, amit eddig
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láttunk. Ütünk céljától még messze voltunk. Ezt a várat (mint 
később megtudtuk, Koj-Krylgan-kala vára volt) Tesik-kala vár- 
tornyáról nem lehetett látni. A tizennyolcazögfi fellegvár félig 
ledőlt falait szabályos köralakban, a kilencedik torony marad
ványaival, a szinte a földdel egyenlő külső fal vette körül. A felleg
vár falainak helyenként öt-hat méterre kiemelkedő szegélyeit, 
melyeket hatalmas négyszögalakú, nyers téglából raktak, szűk és 
sűrű lőrések járták át, melyeket fent egy-egy pár hegyes szögben 
összeillesztett téglából nyílhegy alakban formáltak ki. A fellegvár 
belsejében és körülötte pedig pompásan kidolgozott és ége
tett edények számtalan cserepe feküdt, felületüket részben 
vörös lakk vonta be, részben pedig cikk-cakkos és háromszög 
formájú bevésett díszítések ékesítették, melyeket sárga-rózsaszüiű 
alapon vörös, barna és fekete színekkel festettek be. Az edény- 
cserepek közül egy kéttoUú, korai szidta típusú bronznyílhegyet és 
egy pár terrakotta szobrocskát szedtünk fel, melyek közül áz egyik 
fejetlen férfialakot ábrázolt, aki eg3Ók térdét behajlítva, kezét 
másik térdén tartja, a másik egy nőalakot, amint lábait féloldalt 
lógatva egy fantasztikus állat hátán ül.

Egy más korszak tárult elénk, amely sokkal régibb volt 
annál, amelynek felderítésén Tesik-kalában dolgoztunk : a ke rai 
antik Chorezm első emléke áUt előttünk.

Napnyugtakor a nehéz homokbuckák új vonulatán keresztül 
kijutottunk az agyagföldekre, útunk céljához, Angka-kalához, 
mely mint kidetült, szintén az antik korból való, de sokkal 
későbbi időkből, az i. u. első századokból: az agyagföldön réz- 
pénzt találtunk, mely királyt ábrázolt sajátos, sasaiakú koronával. 
Előző évi gyűjtéseink alapján e típust már ismertük : az i. u.
III. .századra datáltuk.

Angka-kala egyáltalában nem hasonlított az általunk az 
imént felfedezett romokhoz, — csupán a téglák és a nyílalakú 
lőrések árulták el, hogy ugyanarról a korszakról van szó.

A szabályos, négyzetalakú alaprajz, a falak vonulatának 
szögletein és közepén négyzetalakú tornyokkal, a belső udvarba 
nyíló kapuk négyzetes pilléreivel, — Uyen volt ez az egyik, külső 
alakját legjobban megőrző antik vár. Falairól, hova napnyugtakor 
kúsztam fel, hátul, a nyugati ég bíborszínű hátterében, a megszám
lálhatatlan homoktaréj mögött vonult végig a látóhatáron a 
Berkut-kalai kihalt oázis számtalan tornyának sötét körvonala, 
amely északról délre 17 kilométer távolságban húzódott végig és 
messziről hatalmas város körvonalait sejttette. Körös-körül a 
sivatag síri csendje honolt, mely csak még jobban fokpzta azt a

3 Tolsztov : A i  6si Chorezm
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különös, délibábos érzést, hogy mesés, az ember által rég elfeleiteti 
és hajdan a sivatag ősi hódítóinak titáni munkájával létesített 
városok és települések birodalma vesz körül bennünket. Hainalblin 
dél felé vonultunk, ahol különös romok látszottak, melyeknek 
egyik szöglete közelében világosan kirajzolódtak egy emberi alak 
mozdulatlan .körvonalai, aki mintha feszülten ránluzegezte volna 
tekintetét.

Ez az i. u.-i V̂ I—VIIT. századbeli Adamli-kala volt. (Emberes-

5. ábra. Angka-kala.

vár.) E látszatot egy ledőlt fal furcsa oromzata keltette, mely 
különben közelről egyáltalában nem volt emberformájú. Ütunkon 
heves homokvihar tartóztatott fel, a környező egész térség megtelt 
az izzó homok süvöltő, áthatolhatatlan fergetegével, eltűnt az 
»Emberes-vár«, a mellettünk levő teve körvonalai is alig látszottak. 
Üggyel-bajjal jutottunk el Adamli-kaláig, melynek falai mene
déket nyújtottak számunkra. Mivel vízkészletünk kimerült, elhatá
roztuk, hogy nem szakítjuk meg munkánkat és kihasználva azokat 
a perceket, melyekben viszonylag szélcsend volt, fölmértük és 
lefényképeztük a várat. Bajosan tudjuk elfelejteni E. A. Poljakov 
alakját, aki, hogy a szél el ne sodorja, a fal fedezéke mögül mint 
valami gonosztevő, egy zugból vette célba készülékével a vár 
középső tornyát. Valószínűleg nem kevésbbé eredeti benyomást



keltettünk'mi is Szanszjrzbaj Urjumowal, mikor legyűrve a szelet 
és homokot, a kezünkből majdhogy ki nem tépett mérőszalagot 
szorongatva felkapaszkodtunk a toronyra, megkockáztatva, hogy 
felrepiilünk az ég^ , mint Jurij Olesa meséjének egyik alakja.

A  vízhiány miatt (tapasztalatlanságunk többek között még 
ebben is megmutatkozott; később szigorúan tartottuk magunkat 
a sivatagi munka szabályához : i>egyél egy napra valót —  vizet 
vigyél egy hétre valót*), nem tudtuk bevárni a vihar végét. A nap 
csak akkor derült ki, amikor Koj-Krylganba visszaérkeztünk.; 
félúton Tesik-kala felé pedig találkoztunk a mentőexpedícióval, 
amely tevén két hordó vizet hozott számunkra. Nem csekély kéjjel 
ittuk meg a teát, amelyet rögtönzött tűz mellett főztünk és azután 
»haza«-mentünk. Valóban »mínden viszonylagos a világon# ; az 
ásatások idején az expedíciónak a sivatagban felütött kis »aul«-ja 
is otthonnak számít.

Az ásatások befejezése után végrehajtott további felderítő 
útimk azt mutatta, hogy a megtett útunkon talált többi várak, 
melyek az »egykor öntözött földeket* félköralakban övezték, szintén 
már az ókorban, vagy a középkor elején kihaltak.

A  nagyszámú antik romon és muzulmán-kor előtti korai 
középkori emléken kívül 1938-ban végzett munkálataink szolgáltat
ták számunkra az első bronzkori emlékeket. Az A. J. Tyerenozs- 
kinnel együtt a Tesik-kalától délnyugatra fekvő homokbuckák közt 
végzett gyalogos felderítő útunk idején a homokfuvatok szaka- 
dékaiban elsőnek fedeztük fel néhány ősi település homokba 
süppedt maradványait és olyan agyagedényeket, amelyek nagyon 
közel állottak a kazahúsztani és szibériai andronovi kultúra kerámiá
jához és kisebb mértékben a volgamenti faépítményes sírok kul
túrájához, vagyis az i. e. második évezred kultúrájához.*)

A  háború előtti évek közül munkánk 1939-ben öltötte a leg
nagyobb méreteket. Ekkor hat hónapig dolgoztunk egyfolytában 
júniustól — októberig és munkánk a Szultán-Uízdagtól északon 
Csardzsouig délen és a Közép-Karakumig délnyugaton elterülő 
roppant nagy területet ölelte fel.

Június elején kutatócsoportunk Csardzsouból két felderítő 
csoporttal észak felé vonult az Amu-darja középső folyásának 
mentén. A  nyugati csoport Sz. A. Jersov vezetésével az autóút 
mentén szárazföldi úton haladt előre. A  keleti csoport a mi vezeté
sünk mellett a folyó jobb ágán vízi úton nyomult előre.

•) Az 1938-ík évi munkálatokról lásd Sz. P . Tolsztov, Drevnyechorez- 
roijszkije pamjatnyiki Karakalpakii ( =  Karakalpakia őschorezmi emlékei), 
VD I, 1938. 3. szám.



Kitűzött útunkat befejezve, mely lehetővé tette az ókori és 
középkori Chorezm déli határai történelmi dinamikájának felderí
tését, a dél-karakalpakiai »egykor öntözött földeken^ mindkét 
csoport egyesült. Itt ezután négy emlék kiásását végeztük 
el (ezek közül három ókori volt) : 1.) az i. u.-i I.-II. századi 
Ajaz-kala 3. várában egy nagyobb épületet, 2.) Ajaz-kala 3. szom
szédságában egy i. u. II. századi földműves települést, majd 3.) 
Dzsanbasz-kalának, az ókori Chorezm egyik korai várának romjait 
ástuk ki, melyek az »egykor öntözött földek* keleti határának szélén 
feküsznek és Berkut-kala 36-ot, egy muzulmánkor előtti középkori 
várat, mely nem messze feküdt Tesik-kalától, múlt évi kutató 
útunk célpontjától.

A dzsanbasz-kalai ásatások idején új, fontos felfedezést tet
tünk : expedíciónk résztvevői A. J. Abramovics és N. N. Vaktur- 
szkaja, a moszkvai állami egyetem hallgatói, mialatt az ásatások 
egy romokborította dombot délfelől szegélyező széles homok
szakadékban folytak, lelőhelyet fedeztek fel, melyen rengeteg, 
kovakőből készült szerszám és benyomott, gazdag díszítésű, kezdet
leges agyagedény volt. A  leletek helyén végzett vizsgálatok és 
próbaásatások arra mutattak, hogy az őskori chorezmiek épségben 
fennmaradt egyik telephelye áll előttünk, amely jelentékenyen 
régibb, mint azok a bronzkori telephelyek, amelyeket 1938-ban 
fedeztünk fel. Ez a telephely, melyet Dzsanbasz-kala 4. telep
helyének neveztünk el (eddig a Dzsanbasztól északnyugatra fekvő 
homoksivatagban három bronzkori és korai vaskori telephelyet 
fedeztünk fel), ahhoz az új neolitikus kultúrához tartozott, amely 
csak kevéssé hasonlított a környező területeken ismeretesekhez és 
amelyet a legközelebbi lakott pont neve alapján, régészszokás 
szerint, kelteminári kultúrának neveztünk. E kultúra virágzásának 
ideje legalább is az i. e. harmadik évezred elejére, esetleg azonban 
a negyedik évezredre nyúlik viasza.

Az ásatások befejezése után expedíciónk új, egyik legnehezebb 
felderítő útjára, Észak-Karakumba indultunk. Tizennégy tevéből 
álló karavánunk egy derűs októberi reggel Észak-Túrkmenia főváro
sából, Tasauz városából délfelé indult. Két hét alatt a hatalmas 
régi csatorna. Délnyugati Chorezm oegykor öntözött földjeinek« 
fő útvonala mentén körülbelül 150 kilométernyire haladtunk, majd 
mnét tovább a homoksivatag mélyén Dev-kala romjaüg és tizenkét 
ókori és középkori emléket vizsgáltunk meg, melyek az i. e. I. 
évezred közepétől az i. u. X IV. századig keltezhetők.

E kutatóútunk legfontosabb felfedezése az ókori Chorezm 
legkorábbi emlékeinek, Koj-Krylgan-kalánál és Bazar-kalánál



(amelyek a jobbpart mellékének legrégibb romjai) sokkal régibb, 
hatalmas, őskori telepeknek feltárása volt, Kalaly-gyr 1. és Kyzeli- 
gyr felfedezésére gondolok, a Csermenj ab középső szakaszának 
közelében fekvő kavicsos, homokos dombokon, melyeknek kerámiai 
leletei alapján föl lehetett tenni, hogy az i. e. első évezred közepe 
tájáról származnak,’ )

1940-t, ásatási munkáink utolsó háború előtti évét, a 
Dzsanbasz 4.-i, 1939-ben feltárt neolitikus telepen végzett ásatások
nak és felméréseknek, a kavat-kalai, i. u. X II—XIII. századi 
kihalt oázis felkutatásának és az ezen oázison fekvő egyik föld
műves-telep kiásásának szenteltük. Az évet a Szultan-Uizdag-i 
hegyek déli határa mentén éa tovább északra, Nukusz városáig 
teveháton megtett útunkkal fejeztük be. Ezen útunk folyamán 
egész sor ókori és középkori települési hely feltárásával együtt 
Csilpyk, Bes-tübe és Kara-tübe köves magaslatain sziklába vésett 
jelek érdekes komplexumát fedeztük fel, melyek közül a legrégibbek 
a bronzkorig nyúlnak A^ssza és a piotochorezrai képírás világába 
vezettek el bennünket.®)

Az ásatási munkálataink első négy évében gyűjtött anyag 
széles területet ölelt fel és igen változatos volt : több mint ezer
ötszáz kilométeres felderítőutat tettünk meg, körülbelül 400 
emléket fedeztünk fel újonnan, ezek közül") tizennégy helyen többé
ke vésbbé beható ásatásokat végeztünk. Az i. e. IV— l̂Ö. évezred 
határától az i. u. XIV. századig nyúló, tehát körülbelül négy és 
félezer évet az emlékek szinte szakadatlan láncolata képviselte, 
melyek lehetővé tették, hogy az ősi chorezmi civilizáció fejlődésének 
fő vonalát nyomon követhessük.^®) Megvilágosodtak mind a jobb,

’ ) Az 1939. évi munkálatokról lábd Sz. P , Tolsztov, Drevnoszti Verh- 
nevo Chorezma ( =  Felső-Chorezm régiségei), VD I, 1941. 1. Bzám és ugyan
ebben a Bzámban Sz. A . Jersov cikkét.

*) Az 1940. évi munkálatokról lásd Sz. P . Tolsztov, Novie matyeriali 
po isztorii kultiui drevnyevő Chorezma. ( =  A  régi Chorezm kultúrtörténol- 
mére vonatkozó új anyag), V D I, 1946. 1. szám.

•) A  Dzsanbasz 4. neolitikus telep ; n é ^  ókori emlék : Dzsanbasr- 
kala, Ajaz-kala 3., az Ajaz-kalai 1. számú földművestelep, Toprak-kala ; 
négy kora-középkori muzulmánkor-elötti emlék : Tesik-kala és a barkut- 
kalai kihalt oázison a 4-es, 34-es és 36-os számú várak ; öt kora középkori 
emlék : a Guldurszvin közelében fekvő falusi lakóház, a Narindzsan-baba 
mazar ( =  temetkezési hely, ford.) melletti »ó-városban« fekvő városi ház, 
ugyanott egy koraközépkori síremlék, Kavat-kala, végül a Kavat-kala 
melletti 1-es számú falusi telep.

*®) Az emlékek időrendi osztályozását lásd Sz. P . Tolsztov *Drevnij 
Chorezm* ( =  A  régi Cliorezm), (Térelek), KSzIIMK, IV., 1. továbbá 
»Drevnyij Chorezm* című monográfiát, Moszkva, 1948., 32— 34. lapokon



mind p^dig a balparton fekvő ókori éa középkori Dél-Chorezm 
megművelt földjei és politikai határai történelmi dinamikájának 
főbb körvonalai, általános képet alkottunk az egykori öntözési 
hálózatról, meghatároztuk »az egykor öntözött földek# elsivatago- 
sodásának idejét és körülményeit.

A településfajták, továbbá a földművelés és kézműipar tör
téneti emlékeinek feldolgozása lehetővé tette, hogy hozzáfogjunk 
az előttünk álló központi történelmi probléma, a régi Chorezm 
társadalmi rendszere történelmi problémájának megoldásához. 
A  bőséges éremtani anyag a politikai történet sok kérdését megvilá
gította és egyben ez volt a chorezmi írás emlékeinek első kom
plexuma.

Ezek az érmek, pecsétek, a számtalan és változatos for
májú terrakotta-szobrocska és végül a száz meg száz épségben fenn
maradt építészeti emlék fellebbentették előttünk a fátylat a 
chorezmi szellemi kultúra, művészet és vallás történetéről.

De minél mélyebbre hatoltunk anyagunkba, annál több új 
és új probléma merült fel. 1941 nyarán kollektívánkat az új ásatási 
munkálatok lázas előké.születei kötötték le ; be kellett fejeznünk 
a Dzsanbasz 4. számú neolitikus telephelyen végzett ásatásokat, 
dolgoznunk kellett a toprak-kalai igen érdekes gorogyiscsén, nagy
szabású felderítő munkálatokat terveztünk Észak-Kzyl-kumban 
és az Usztyurt fennsíkon, hogy fényt derítsünk a régi Chorezm 
északkeleti és északnyugati kultúrtörténeti kapcsolataira.

A hitlerista hordák álnok támadása a Szovjetország ellen, 
mely megszakította a szovjet embereknek a szocialista társadalom 
felépítése érdekében végzett békés, alkotó munkáját, félbeszakí
totta a mi kutatásainkat is.

Kutatócsoportunk majd minden katonaköteles dolgozója 
elment a harctérre, hogy teljesítse hazája iránti kötelességét 
és a régészekből árkász, tüzér, repülő, mesterlövész, egészség- 
ügyi szolgálatos lett. Egyikünket, N. A. Szugrobovot, a fiatal 
régészt, a szenvedélyes vadászt, aki vadászpuskáját a mester
lövész fegyverével cserélte fel, nem láthattuk többé sorainkban, 
midőn a győzelem után újból összesereglettünk. Szülővárosa, 
Moszkva védelmében halt hősi halált.

Munkálatainkat, csak 1945-ben kezdtük el újból. Az 1945-ös 
ásatási idénynek előkészületi jellege volt : befejeztük a Dzsan- 
basz 4. telephely ásatásait, Dzsanbasz-kala körzetében számos 
új neolit- és bronzkorbeli telephelyet tártunk fel, új felderítő 
munkálatokat indítottunk meg Toprak-kalában és felderítő



útra készültünk Karakalpakia északkeleti részébe.1946-ban 
munkánk ismét teljes erővel folyt és méretében messze maga 
mögött hagyta mindazt, amit az első öt ásatási idény folya
mán végeztünk. 2̂)

“ ) Az 1945. évi munkálatokról lásd Sz. P . Tolsztov, Chorezmszkaja 
archeologo-etnográficseezkaja ekszp^dicija A N  SzSzSzR v 1945 g. ( =  A  
Szovjetúnió Tudományos Akadémiájának 1945. évi chorezmi régészeti- 
néprajzi expedíciója), LAN, SzIF 1946. 1. szám.

“ ) Az 1946. évi mimkálatokról lásd Sz. P . Tolsztov  ̂ Chorezmszkaja 
archeologo-etno^aficseszkaja ekszpedicija A N  SzSzSzR v 1946 g. (=i A  Szov
jetúnió Tudományos Akadémiájának 1946. évi chorezmi régészeti-néprajzi 
expedíciója.) IÁ N . SzIF., 1947. 2. szám.



IV. FEJEZET.

REPÜLÉS ÉVEZREDEKEN ÁT.

(Az 1946. évi expedíció naplójóból.)

1946. júliusában széleskörű ásatások folytak Toprak-kalában, 
ez i. e. I — i. u. VI. századi nagyszabású gorogyiscsén. Főcélunk az 
volt, hogy feltárjuk a város uralkodójának várkastélyát. Az 1938— 
40. és 45. évi előzetes kutatásokra éa felderítő ásatásokra szánt 
három idény aiTa a végleges következtetésre juttatott bennünket, 
hogy az általunk ismert ókori emlékek köziil Toprak-kala tárja 
fel a legszélesebb távlatokat.

■ Lentebb (lásd a VII. fejezetet) részletesen foglalkozunk e 
munkálatok eredményeivel s most csak annyit jegyiünk meg, hogy 
ezek legjelentősebb eredménye az volt, hogy Chorezmben először 
fedeztünk fel monumentális, sokszínű falfestményeket, melyek 
régebbiek és gazdagabbak voltak szovjet Belső-Ázsia többi kör
zetéből ismert minden más falfestménynél. Ezek vizsgálata új 
oldaláról világítja meg a chorezmi művészi kultúra történetét.

Kutató csoportunk Toprak-kala melletti táborából kiindulva, 
kezdtünk hozzá felderítő munkálataink új szakaszához, melyet 
egy, a szovjet régészet gyakorlatában szélesebb körben először 
alkalmazott új, modem, technikai eszköz messzemenő felhasz
nálásával kötöttünk egybe.

A repülést régészeti munkálatokra^) először a hadirepülésnek 
az első világháború idején a közel-keleti hadszíntéren történt 
cselekményeivel kapcsolatban kezdték felhasználni, midőn a hadi
repülők a Szíriái sivatagban egész sereg érdekes régészeti meg
figyelést tettek. Azután e munkát régész szakemberek foly
tatták és fejlesztették tovább ; e téren különösen nagy szerepet

A  külföldi légi felderítő munkálatok áttekintését lásd A . V. Qave- 
mán könyvében. Aeroszjomka i iszszledovanije prirodnih reszurszov. 
( =  A  légifelvétel és a tenriésieti kincsek felkutatása) Moszkva, Leningrád, 
1937, 265— 275. lap. Lásd még : E . ^cAmüií. Flights over ímcient cities of 
Irán. Chicago., 1940.



játszottak a fraocia Poidebard és az angol Crawford muakái. 
A  római kor erődrendszerének és kereskedebni útjainak a szíriai 
sivatagban történt felfedezésén kívül Crawford a vizuális felderítés 
és a légi felvételek módszereit széles körben alkalmazta hazájá
ban, oly régi települések felderítésére, melyeket a föld felszínéről 
egyáltalában nem lehetett kivenni.

A hadirepülésnek a helyi tárgyak fényképezés segítségével 
történő felderítése terén szerzett tapasztalata volt a kiinduló pont 
a régészeti légifelvételek módszerének kidolgozásánál. A  régi erő
döknek és településeknek a földről egyáltalában nem látható alap
rajzairól a növénytakaró (melynek sűrűsége vagy színe függ a 
föld felszínén lévő különféle épületektől); vagy a legcsekélyebb, 
a nap rézsútos sugaraiban élesen szembetűnő kidomborodás lelep
lező tulajdonságainak kihasználásával készített felvétel módot 
nyújtott arra, hogy egész sor igen érdekes régészeti emléket fedez
zünk fel.

Később a légifelvételt az ősi perui civilizáció emlékeinek fel
kutatása idején az amerikai régészek alkalmazták és nem sokkal 
a második világháború előtt az E. Schmidt által vezetett amerikai, 
repülőgépekkel dolgozó régészeti expedíció nagy munkát végzett 
az iráni, ókori és középkori emlékek légifelvételeinek elkészítése 
terén.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a külföldi kutatók repülő
gépről végzett régészeti munkálatai rendszerint nem haladták túl 
■a kísérletezés kereteit és csupán egyéni régészeti, történelmi és 
földrajzi feladatokat tűztek maguk elé. A légifelvételek kapcsolata 
a földön végzett ásatásokkal és felderítésekkel igen laza volt.

A mi expedíciónk, mely elsőnek vezette be a légifelvételek 
módszereit a szovjet régészet gyakorlatába, egész sereg problémát 
tűzött maga elé.

Először is az egykori öntözési övezet tanulmányozásánál 
kellett a vizuális légifelderítést igénybe vennünk, mivel ennek sok 
fontos részlete keriilte el figyelmünket, ha a földön haladva vizs
gáltuk, különösen olyan esetekben, amikor a régi csatornákat a 
homok erősen betemette és csupán egyes, elszakított részeiket 
tudtuk kinyomozni, melyeket csak üggyel-bajjal lehetett ös3zé- 
iUeszteni, vagy pedig ott, ahol a régi öntöző rendszert a működő 
öntözőhálózat vizének erős sodra kivájta.

Másodszor, a légi felvételek alkalmazása révén lehetővé vált 
a régi települések alaprajzának pontos megállapítása, amelyeknek 
egyes részeit a földről vagy egyáltalában nem lehet kinyomozni, 
vagy pedig csak üggyel-bajjal, egyes esetekben pedig, mint ahogyan



Ö. ábra. Kavat-kala (lógifelvétel)

az említett kutatások példája is mutatta, új, a földről egyáltalában 
nem látható tárgyak felfedezésére is számítani lehetett.

Harmadszor, mind a síkbeli, mind pedig a perspektivikus légi- 
felvétel lehetővé tette nemcsak az alaprajz rendkívül pontc.s lerög-

7. ábra. Kavat-kala harmadik vára (légifelvétől)



zitéfiét, hanem az iUető emlék egész építészeti képének jelenlegi, 
félig rombadőlt állapotában való megörökítését is s ilymódon sok 
időt takarítottunk meg, amelyet a földi felmérések feltétlenül 
igénybe vettek volna s melyek esetében, az emlékek eltorzulása 
következtében, sok részlet mégis menthetetlenül elkerülte volna 
figyelmünket.

Negyedszer, a légi útjainkon a sivatagban végzett vizuális 
légi felderítések a széles látómező révén biztosítékot nyújtottak

8. ábra. Quldurazun (légifelvétel)

arra, hogy nem fogunk átsiklani a homokbuckák mögött megbújó 
emlékeken : a kutató, a sivatagban, a földön haladva, igen nagy 
mértékben rá van utalva a térképre és vezetőjére és mindig ki van 
téve annak a veszélynek, hogy néha nem is jelentős távolságban 
elkerüli a terep domborzata miatt rejtve maradt emléket.

És végül ötödször a régi Chorezm széles perifériájának fel
kutatásával kapcsolatosan a munkálataink 10. évében előttünk 
áUó feladatok, melyeket csak úgy oldhatimk meg, ha már nemcsak 
félszáz, hanem több száz kilométerre hatolunk a sivatagba, korábbi 
munkamódszereink mellett sok-sok évet vettek volna igénybe és 
roppant nagy pénzpocsékolást követeltek volna meg, holott ugyan



akkor a repülés lehetővé tette, hogy rövid idő alatt igen nagy terü
letre kiterjesszük felderítő útjaink sűrű hálózatát. Ez azonban 
megkövetelte, hogy a légi felderítést földi kutatásokkal együtt 
alkalmazzuk, (részletes szemrevét^l és felmérés, próbaásatás, a 
föld felszínén talált anyag gyűjtése), s ezért a repülést, hogy úgy 
mondjuk, légi csapatszállító eszközként használjuk.

Mindezen feladatok megoldására a P. O. II. rendszerű repülő
gép szinte eszményinek bizonyult, mivel ennek cirkálási sebessége 
tökéletesen elegendő volt, ugyanakkor leszállási sebessége rendkívül 
kicsi s ezáltal lehetővé vált, hogy az emlékekről igen alacsonyról 
készíthessünk felvételeket, és mód nyílt az emlékek építészeti 
részleteinek lerögzítésére is, ugyanakkor pedig szinte minden hely* 
zetben biztosítva volt a leszállási lehetőség. Az egyetlen fogyaté
kosságot — a gép viszonylag kis hatósugarát —  igen könnyen ki 
tudtuk küszöbölni olyanformán, hogy gépkocsikból kutatócso
portunk számára mozgó támaszpontot szerveztünk, mely a sivatag 
általunk berepült helyein, a kijelölt útvonal mentén haladt és 
kutatócsoportmikat a rögtönzött »repülőterek« közelében ellátta 
üzemanyaggal, vízzel, élelmiszerekkel és repülőgépeinknek meg
adta az esetleges szükséges technikai segítséget.

Augusztus 25-én reggel 6 óra 30 perckor expedíciónk repülő- 
csoportja, melynek tagjai E. V. Ponyevezsszkij éa A. P. Belej pilóták, 
Sz. P. Tolsztov. az expedíció vezetője, M. A. Orlov tudományos 
munkatárs és K. Muhammedov filmoperatőr voltak, két P. 0. II. 
típusú repülőgépen felszállt a Toprak-kala környékén fekvő repülő
térről, hogy légi kutatást végezzen az expedíció munkálatainak fő 
körzetében, a délkarakalpakiai begykor öntözött földekem, K^yl- 
kala,— Kavat-kala,— Dzsildy k-kala,— Guldurszun,— T esik -kala, — 
Berkut-kala,— Kyrk-Kyz,— KLis Kyrk-Kyz,— Ajaz-kala,— Toprak- 
kala útvonalán.

A  magasból elénktárul az emlékek széles látképe. A sötét
szürke, duzzadt, sós talajon világosan kivehető az öntöző-rendszer: 
egy nagy csatorna, szélfútta domboknak, — oldaltöltések marad
ványainak — világos, kettős vonalcsíkja formájában, a régibb 
mellékmedrek néhány párhuzamos sávjával, Kavat-kalától Kzyl- 
kala felé, a romoktól keletre délfelől északi irányba haladva. Vilá
gosan látszik egy elágazás, amely északnyugat felé tartva nyugat 
felől megkerüli a romokat. Toprak-kala felett repülünk és hirtelen 
új arculatával bontakozik ki előttünk az erőd környéke, melyet 
oly sokszor bejártunk. A földről nézve : feketés szürke, duzzadt, 
egyhangú sósföld ez, melyet helyenként bokrokkal benőtt buckák 
fednek. Most azonban a város falain túl bonyolult alaprajz képe 
bontakozik ki előttünk. A várostól északra széles, négyszögű elő



város körvonalai rajzolódnak ki ; az előváros méreteiben magát 
a várost is felülmúlja. Jól láthatók az előváros külső falainak vUá- 
gos csíkjai, melyekhez a földről nézve velük teljesen egybeolvadó 
homokbuckák simulnak s jól kivehető a belső alaprajz feketés 
rácsozata is, mely kiválik a sósföld szürke felületéből. A város 
kapujától délre, a főutca vonalának közvetlenül meghosszabbítása
ként egyenes vonalú fényes csík húzódik, mely néhány kilométeren 
át a fentebb leírt csatorna partját követi, — nyilvánvalóan a 
városba vezető hajdani főútvonal nyoma.

Délnek fordulunk a Kavat-kalai kihalt oázis romjai fölé. 
-Végighaladunk a sós talajon jól kivehető csatorna mentén, mely 
egy kiszáradt tó szélén húzódik végig. A táj megváltozik. Alattunk 
az agyagföldek szürkés-fehér térsége, melyet számtalan sarló- 
alakú homokbucka takar. Közöttük terülnek el Kavat-kala váro
sának hatalmas romjai, kettős torony-rendszerükkel, körül pedig 
közel felszáz vár és paraszti település, melyek az agyagföldeket 
sűrű hálózatban borító számtalan csatorna-ág mellett terültek el. 
A »nagy chorezmsáhok* korából származó széles »ruszták<( egész 
sajátságos építészeti komplexuma tökéletes tisztán kivehető. Ha 
nem homok fedte volna, bízvást építészeti mintának lehetett volna 
tartani. Magunk mögött hagyjuk Dzsildyk-kala hatalmas, késői 
antik várát. Alattunk mély homoktenger ; a csatorna elvész benne. 
Duman-kala irányában, amely útirányunktól oldalt fekszik, a 
homoksivatagot kétfelé választó sötét sáv húzódik. Naplómba 
bejegyzem : »Talán ez a csatorna főmedre ? Legközelebbi föl
szállásunkkor meg kell vizsgálnunk I«. Előző évi, földön végzett 
felderítő útjaink alkalmával a Guldurszuntól nem messzire észak
nyugatra a homokbuckák között elvesző nagy guldurszuni csa
torna egyik legnagyobb elágazásának irányát illető megfigyelé
seink alapján az a benyomásunk támadt, hogy ez a főcsatorna, 
mely Kavat és Toprak vidékét öntözte. Az ottani lakosok is így 
mondták. Most azonban kezdem kétségbevonni a kérdés e meg 
oldását : Dzsildyk-kala és Guldurszun között az erősen szétmosott 
agyagföldek felületén homokbuckák vannak és mindenütt jól 
láthatók a kis öntöző hálózat nyomai, de a legkisebb jel sem 
mutat a fő öntözőcsatorna medrére.

7 óra 20 perckor eljutunk Guldurszunba, az oázis megművelt 
földjeinek zöld mezősége széléig. Az ősi óriás körül, a kertek és 
mezők zöldjében úszó kolhoz-házak számtalan ici-pici skatulyája 
terül el. Jól látható a régi öntöző rendszer, mely kuszáltságával 
a földről végzett megfigyeléseink alkalmával nem kis fejtörést 
okozott nekünk.



Guldurszuntól délre nem egy régi csatorna húzódik végig, 
ahogy gondoltuk, hanem kettő ! Ezek párhuzamosan vonulnak 
egymástól kb. másfél kilométer távolságban. Egyikük, a keleti, 
nyilvánvalóan sokkal későbbi csatorna mentén széles út vezet, 
melyen annakidején először érkeztünk meg Guldurszunba. A  vár 
délkeleti szögletétől nem messze a csatorna hirtelen njnigat felé

9. ábra. Kum-Baaxkan (légiiéivétel)

kanyarodik, nyugat és északnyugati irányban félkör alakban 
körülveszi Guldurszunt és azután elvész a mostani öntözött mező- 
kön.

A  második, sokkal jelentékenyebb meder a mai Taza-Bag-jab 
csatorna egyenes folytatása. Guldurszun szélességében hatalmas 
vízválasztó emelkedik. Innen a csatorna három ágra szakad, a fő
meder, a középső, egyideig egyenesen halad, azután észak-keletre 
fordul egyenesen Kum-Baszkan-kala felé ; a keleti ág egyesül a 
vár környékét körülvevő keleti csatornával; a harmadik, nyugati 
ág majdnem egyenesen észak felé Narindzsan irányába tart.

Az itt erősen elmosott főmeder mentén repülünk Kum- 
Baszkan és Tesik-kala felé.

Kum-Baszkan a levegőből meglepő benyomást kelt, A  rop
pant várat hatalmas tornyaival és magas agyagfalainak kettős



négyszögével, a szó szoros értelmében agyoniiyomják a rajta 
keresztül vonuló óriási hullámos homokbuckák. Elhaladunk Tesik- 
kala, régi M)tthonunk« fölött, melyhez annjri emlék fűzött bennün
ket. Elégtétellel jegyezzük meg, hogy a Berkut-kalai kihalt oázis 
táján szárazföldi kutatásunk alkalmával készített följegyzéseink
ben semmit sem kell kiigazítanunk, —  az öntözési hálózatot és a 
várak fekvését egészen pontosan jegyeztük fel.

Uj-kala mögött a csatorna, mely eddig homokkal borított 
és bokrokkal benőtt lapos csík formájában látszott, jól kivehető

10. ábra. Ajaz-kala (A  koraplexxun átfogó képe, légifelvótel)

mederré változik, melyet magas homokbuckák kettős vonala 
szegélyez. Az Afrígidák korának sűrűn elterülő várai folytatódnak 
4— 5 kilométerre Uj-kalától észak felé : azon túl már csak egyen
ként, elszórtan tűnnek fe l; a csatorna utolsó harmadrészén, Uj- 
kala és Kyrk-Kyz között egyáltalában nincsenek többé várak. 
E hely környékén ágazik el a csatorna egy ága, mely Kis Kyrk-Kyz 
felé vonul, —  szintén lényeges helyreigazítás szárazföldi megfi
gyeléseinkben, mivel akkor az a benyomásunk támadt, hogy Kis 
Kyrk-Kyzben egy különálló csatorna volt, mely a Kyrk-kyzi 
csatornával párhuzamosan délfelé vonult.

Közvetlenül Kyrk-Kyz előtt a csatorna észak-nyugat felé 
három ágat bocsát ki, ezek öntözték hajdan a város környékét; 
a főmeder hirtelen kelet felé, Kurgasin-kala irányába kanyarodik.



Nyugat felé fordulunk, azoknak a magaslatoknak délfelé 
lejtős láncolata mentén végig, melyeknek csúcsaihoz tapadt az 
ókori erősségek : Kyrk-Kyz, Kis Kyrk-Kyz, Ajaz északi vonala. 
Északfelé a kihalt homokláncok végtelen térsége nyúlik el.

8 óra 20 perckor elhaladunk Ajaz fölött, mely a levegőből 
épp oly festői, mint a földről nézve. A sziklák szaggatott tarka
barka csúcsán élesen kirajzolódik a nyers, szürkés-rózsaszín falak 
négyszöge a számtalan, félkör alakban sűrűn elhelyezett torony
nyal. A sziklatömb talapzatánál szélesen terült szét az i. u. II. 
századi terjedelmes megerősítetlen település alaprajza s e telep 
tanyái közül élesen kiválik Ajaz-kala 3. sánccal körülvett falainak 
hatalmas, ferdeszögű paralellogrammája és az egyik sokszobás 
épület alaprajza. Jól látszik az 1. számú tanya épülete, melyet 
kiástunk.

Tovább repülünk a dombok láncolata mentében nyugat felé. 
E lánc sziklás hegyfokainak egyikén, félúton Toprak irányában 
világosan kivehetők egy szabálytalan formájú erőd körvonalai, 
erősen szétmállott falakkal és egy toronyszerű épülettel középen 
A  földön megtett kutató útjaink során ennek nem akadtunk nyo 
mára. Ezt az új emléket is feltérképezzük.

Még közelebb Toprakhoz, már a síkságon, újból felbukkant 
egy eddig még számon nem tartott emlék, egy szabályos négyszög
alakú agyagdomb (tepe), melynek felülete most erősen szétmállott 
állapotban van s melyet jól kivehető formája alapján antik, esetleg 
korai antik emléknek lehetett tartanunk.

Toprak van alattunk. Körberepülünk és leszállunk. Ütünk 
két és fél óra hosszat tartott. Megreggelizünk éa hozzálátimk 
az ásatáshoz. Első kísérletünket befejeztük és úgy látszik, eléggé 
eredményesen.

Egyik öreg kazáh munkásom, Guldurszun-környéki kolhoz
paraszt, megkérdezi, hogy hová repültünk. Ehrnondom neki. Az 
öreg nagyon elcsodálkozott. Bár a repülőgép nem megy ritkaság- 
számba a mostani ohorezmieknél, de egészen más dolog, ha valaki 
Nukuszba, vagy még messzebb repül és megint más, ha szülőföld
jükön egy, legalább is három egész napot igénybevevő megszokott 
útvonalat valaki alig két óra alatt jár be.

Rajtam is különös érzés lett úrrá : a hosszú napokon át tartó 
nehéz menetek, a homokkal vívott küzdelmünk, évek során át 
foljrtatott próbálkozásaink a régi öntözési hálózat érthetetlen 
vonulatainak kibogozására, az ősi városok és települések körvona
lainak a szétmállott sáncok és dombok mögött való felismerésére, 
kutatásaink, csalódásaink, felfedezéseink, — mindez összefonódott 
e földdarabbal, melyet most két-három órás repüléssel szeltünk át

4 T o l?z to v : A z  ö ii Chorezm.



és korábbi elképzeléseink méretei elképzelhetetlenül összezsugo
rodtak.

De másfelől az is érthető, hogy csupán a homokbuckák közti 
ötéves bolyongásunk révén vált lehetségessé, hogy ily könnyű
szerrel áttekintsük a repülőgépeink alatt kibontakozott dombormű- 
szerű régészeti térképet.

A következő napokat újabb felszállásokra fordítottuk, 
melvek útiránya az agykor öntözött földeket« más irányban szelte

11. ábra. Ajaz-kala 2, (légifelvétel)

át és az emlékek eddig még érintetlen csoportját ölelte fel. Az 
eredmény az volt, hogy a régi öntözési hálózatról szinte teljesen 
pontos képet alkottunk, egészében és részleteiben lefényképeztük 
az összes fontosabb emlékeket, egész sereg új, a földről nem látható 
emléket derítettünk fel és fényképeztünk le.

Első kísérletünk sikere volt az előfeltétele annak, hogy meg 
tudjuk valósítani új felderítő munkálataink mésszire ágazó tervét, 
most már számunkra új területeken, Usztyurton és az Alsó Amu-



darja és Szir-darja közötti földön, továbbá, hogy kiegészíthessük 
kutatásainkat az 1939-ben Karakumban a csermen-jabi Degykor 
öntözött földeké vidékén tett utunk körzetében.

Szeptember közepén, amikor már a toprak-kalai ásatások 
vége felé jártunk, Nukuazból az Urg-hegyfok vidékére repültünk, 
az Aral-tó délnyugati sarkának közelébe, ahol terveink szerint az 
Usztyurt- fennsík délnyugati részének légi felderítése volt a célunk. 
Itt több feladat állt előttünk. A  térképeken a régi karaván utak 
mentén, ebben a körzetben-, számos rom volt feltüntetve. Az erre 
járt utazók elmondták nekünk, hogy egyes romok milyen jó 
állapotban vannak és építészeti szempontból milyen érdekes 
alakúak, azonban az építmények korára vonatkozóan semmiféle 
támpontot nem tudtak szolgáltatni. Egyébként pedig ezeken a 
helyeken keresztül haladtak a régi fő karaván utak, melyek Cho- 
rezmből Keleteurópa országaiba, a Volga mellékére és Oroszor
szágba vezettek. Ezeknek az utaknak kivizsgálása alapvető fontos
ságú volt a chorezmi éa keleteurópai kapcsolatok történelmi prob
lémáinak megoldása szempontjából. Az egyes romok közül figyel
münket különösen kettő kötötte le : Alan-kaia, melynek már az 
alánok régi népével kapcsolatos puszta neve is feltétlenül fel kellett, 
hogy keltse a történészek figyelmét és Sajtan-kala, a hasonnevű 
szigeten, a Barsza-kelmez nevű, hatalmas, keserű, sós vizű mocsár 
közepén. Sajtan-kala jelentése »ördög Vára«, Barsza-kelmezé pedig 
^Ahonnan nincs visszatérése. A szigetet a partról szinte egyáltalá
ban nem lehet megközelíteni. Mély, sós iszapréteggel borított süp- 
pedős ingovány van itt, melyen sem gyalogszerrel, sem csónakon 
nem lehet áthatolni. Igaz ugyan, hogy amint nekünk elbeszélték, 
néhány évvel ezelőtt egy kazah, elveszett tevéjét keresve, annak 
nyomdokain az ingoványokon át állítólag eljutott a szigetre s a 
mocsár veszett híre ellenére is sikerült visszatérnie. Azonban a 
szigetre jutni csak nagy üggyel-bajjal lehetett. Holott pedig a 
kungradi körzet, a legközelebbi települési hely kolhozainak lakói 
szerint, a *sor« (sziklás, kövesréteg — ford.) partjáról jól láthatók 
a szigeten lévő relytélyes vár romjai, ahol éjjelenként állítólag 
tüzek égnek s hová valami régi király megszámlálhatatlan sok 
kincset rejtett el.

Az Ördögerőd rejtélyének megoldása érdekes és regényes 
feladattá vált a régészek számára.

Szeptember 14-én este szállunk fel első felderítő repülő 
utunkra. A  mélyben gyorsan elsuhan a hegyfok köves felülete. 
Alattunk kibontakozik a hegy háromszögalakú alaprajza. Keleti 
végénél jól látható egy csoport középkori kőtorony. A hatalmas 
hegyfalak lábánál, a szűk partmenti sávon, Urg halásztelep fehér



házikói lapultak meg, melyek a sziklák kiszögellésein kúsztak föl
felé, A parton halászhajók, gőzösök, kutterhajók, halászcsónakok 
számtalan árboca. Dél felé Szudocsje tavának kék tükre s a víz 
síma tükrén ringatózó kis halászhajók. Északfelé a láthatár széléig 
elnyúló széles, mély kék szín: az Arai-tónak a part mentén meg
törő hullámok fehér sávjával szegélyezett tükre. Kelet felé a náddal 
benőtt delta végtelen, sötétzöld síkja nyúlik, a víz és a nád hajla
dozó sávja. Nyugat felé pedig (délfelé a Szudocsje-tó mentén, 
északfelé az Aral-tó partja mellékén) — a keleti• Csink-Usztyurt 
hatalmas, 50 méteres fala, fehér, szürke, zöldes tépett kőrétegének 
a mélység fölött fenyegetően emelkedő tömkelege. A sziklák lábá
nál összeomlott tömbök halmaza, melyek fölött a tenger kék hul
lámai hömpölyögnek. Csink mögött, távolabbra nyugat felé, a 
fennsík egyenletes és egyhangú felülete terül el, hol szürkés barna, 
hol piszkos barna, hol pedig zöldes, agyagos, kavicsos síkság, 
melyen élesen kirajzoló^ak az északnyugat felé vonuló régi 
karavánutak világos csíkjai.

A zöld partmellék, a szél ingatta végtelen nádtenger fölött 
repülünk, melytől közrevéve fénylő foltokban csillan meg a víz. 
Itt a térképen néhány rom van feltüntetve. De hol vannak ezek ? 
A nádasok között szűk vízfolyosók. Egyiken csónak ringatózik, 
A vízen és nádason kívül félszáz kilométernyire semmi más nem 
látható. Emlékezem e helyekre még 1929-ből. Akkor a végeérhe
tetlen nád falára, vadkanok, sőt néha tigrisek búvóhelyére nem 
felülről, hanem lentről tekintettem, egy törékeny csónakból, amely 
órák hosszat haladt keresztül a szűk vízfolyosón. Lám, ott varrnak 
a »romok« ! Mennyire új színben tűnik fel ez az emlék 1 Á  nádas 
zöldelő alapján az átlátszó vízben kirajzolódnak a falak négy- 
szögletes alaprajzának körvonalai, a romokat körülvevő árok 
vonala, a kapuk, a szögletes tornyok.A vízborította erődből csupán 
egy vízből és nádból való alaprajz maradt, amely felülről jól lát
ható. Elrepülünk Kzyl-dzsar és Kyjat-dzsar szigetek fölött, 
melyeknek partjain, mint kis kockák terültek el a náddal benőtt 
partok között szinte elvesző karakalpaki halászkolhozok házikói. 
Ezekhez csak csónakon, tekervényes vizi folyosókon át, vagy légi 
úton lehet eljutni.

Kört írunk le a levegőben és visszafordulunk az Usztyurt 
fehér fala irányában.

Az Usztyurt délkeleti részei fölött megtett három repülő- 
utunk bőséges anyagot szolgáltatott. Mindenekelőtt sikerült fel
fedeznünk egy széles, korai középkori utat, mely az Usztyurt 
egjdk emelkedéséről a Szudocsje-tó közelében Ucs-kuduk, Buílak, 
Kosz-bulak és Beleüli -régi kutjain keresztül északnyugat felé veze



tett az Alsó-Embához és minden valószínűség szerint még tovább, 
az Ural és Volga folyókig. A kutakat hajdan, pompás, kőből épített 
karaván-szerájokkal látták el. Magukat a kutakat is kikövezték. 
A karaván-szerájok és kutak kb. 25 kilométer távolságra feküdtek 
egymástól, ami egy karaván egy napi rendes útjának felel meg.

Néhány ilyen emlék vizsgálata azt mutatta, hogy építésük 
és használatuk a X —XI. századra esik. Mint kiderült, az egyik 
karaván-szeráj, Beleüli, a kora középkori chorezmi építészet 
pompás emléke; később (lásd a X. fejezetet) még részletesen 
foglalkozunk vele.

Egy másik út Barsza-kelmezt délfelől megkerülve, nyugat
felé, Mangyslak irányába haladt. Ennek mentén épült Alan-kala 
vára, mely valamivel korábbi időből való, — a vár durván faragott, 
köböl készült közepes nagyságú, négyzetalakú építmény, sarkain 
négyzetalakú tornyokkal és a plató sziklás felületébe vágott 
régi kutak csoportja mellett épült.

^A vár építési korának meghatározása azt mutatja, hogy a 
vár neve nem véletlen. Bírúní topográfiai művében beszél arról, 
hogy az ő idejében Chorezm nyugati szélein még megvoltak a régi 
alán népesség maradványai. »Ez az alánok és ászok törzse, kiknek 
nyelve a chorezmi és besenyő nyelvek keveréked, írja a chorezmi 
tudós és a chorezmi alánok és ászok településének helyét Usztyurt
— Mangyslak körzetébe helyezi. (VDI, 1941, 1. szám, 194. oldal.) 
Alan-kala, chorezmi vár az usztyurti alánok földjén, nevében 
megőrizte a középkori chorezmi nép e fontos komponensének 
emlékét.

Sajtan-kala romantikus rejtélye, sajnos, negatív módon 
oldódott meg.

Meg kell vallanunk, hogy amikor először repültünk el a 
barsza-kelmezi »sor«-hoz, egy lussé mindnyájunkat izgalom fogott 
el. A  »aoT« a levegőből felejthetetlen benyomást kelt. A  láthatáron 
a fensík végtelen, tarkálló, barna, sötétbarna, szürke és zöldelő 
kavicsos felszíne mögött hófehér sáv tűnik fel. Minél messzebbre 
haladunk, annál szélesebb. S ime, hatalmas, a nap sugaraiban 
ezüstös, hófehér, tökéletesen sima felületű, régi tó tűnik fel, 
melyet a partmeUéki sötétszürke sós talajrétegek furcsa vonulata 
és táblás hegyek csipkés mintájú szegélye övez ; a partmeUék 
kiszögellő szakadékaiba színes kőzetrétegek nyúlnak. A  hófehér 
alapon Kis és Nagy Sajtan-kala szigeteinek két sötét foltja terül el.

Közeledünk a szigetek felé. Előttünk, a »sor« partjához 
hasonlóan, a sötétszürke partmeUéki sós talajréteg gyűrűjével 
körülvett két, közepes nagyságú ováUs sziget terül el. Ezek, szeszé
lyesen kivájt partjaikkal, amelyeket szürkés, zöldes és rózsaszínű



barnás hegyi kőzetrétegek kiszögellései alkotnak, ugyanilyen régi, 
táblás magaslatok, mint amilyenek a »sor« partjait segélyezik. 
Háromszor is elrepülünk a szigetek felett, miközl^n mintegy 50 
méternyire ereszkedünk alá. Az eredmény semmi ! Semmi nyoma 
mesterséges építményeknek. Sajtan-kalát a népi mondának meg
felelően nem emberi kéz építette. A természet'játéka ez. A  régi 
táblás kőzetek szeszélyes vonalai és a part csipkés vonala valóban

12. ábra. Rcpülőcsoportunk Alan-kala mellett

romok benyomását keltik. De ezek ugyanolyan »romok«, mint 
például Idinen, az »ördögvár« a tuaregek földjén, a Szaharában, 
ez a különös vonalú sziklás magaslat, melynek kutatása közben 
Barth, az ismert utazó majdnem életét vesztette.

Sok mindent lehetne mondani repüléseink folyamán szerzett 
benyomásainkról: a rettenhetetlen iíizsejrán«-ok (antilopok — 
ford.) számtalan csordájáról, melyek a rájuk szállt óriási rikoltozó 
madarak'elől eszeveszett futásnak eredtek; Ak-tumszuk hegy
fokának zajló hullámokkal övezett festői fehér szikláiról és az 
Aral-tó mély, kékszínű felületéről, melynek alapján a régi orosz 
utazók méltán nevezték e tavat kék tengernek, (én magam öt 
tengert láttam, de ilyen szembeötlő kék színüt még seholsem) és 
beszélhetnénk még sok másról, de ez nagyon messze vezetne ben
nünket tárgyunktól.



Munkáink vége felé, melyekhez az urgi támaszpontról 
kiindulva fogtunk hozzá, kutatásaink harmadik ciklusába kezd
tünk, ez alkalommal azonban közvetlenül Nukusz városában levő 
támaszpontunkról indultunk ki. Egészen új érzés volt ez, a napot 
a puszta mélyén 100— 150 kilométeren szétszórt romok között 
tölteni, a homoktenger síri csendje és az Usztyurt fennsík déU 
részének sziklái között, este pedig, miután megmosakodtunk és

13. ábra. Sajtan-kala szigete (légifelvétel)

átöltözködtünk, vacsorához látni a vendéglőben, megnézni a 
moziban az új filmet és villanyfénjniél a szálló kényelmes szobájá
ban dolgozni naplónkon.

Azonkívül, hogy kiegészítettük az 1939-ben megvizsgált 
csermen-jabi emlékre vonatkozó adatainkat, dolgoztunk az Usz
tyurt déli végénél fekvő romok felderítésén, melyek közül a leg
hatásosabbak Dev-Keszken-kala (»Démon-dúlta vár«) romjai.

Ez a vár a fennsík délkeleti szögletében fekvő keskeny fok 
végén terül el, a fennsíkot magát pedig ott, ahol összeszűkül, 20 
kilométernyire északnyugat felé a vártól, hatalmas árok és föld



sánc szeli át. A  vár festőién emelkedik az Usztyurt 30 méter mély, 
meredek szakadéka fölött, melyet a hatalmas, nyerstéglából 
épült fellegvárszerű torony pompás körvonalai koszorúznak b  

egész sor, késői középkori síremlék nyúlik végig rajta.
Dev-Keszken nyers kőfalakból épített hatalmas négyszög

alakú vár, számtalan toronnyal és bonyolult, udvari épületekkel.

14. ábra. Dev-Keszken (légifelvétel)

falakon
nyoma

A vár körül mély, sziklába vájt árok húzódik végig. A 
belül rombadőlt késői középkori kőépületek számtalan 
fedezhető fel.

A  falak és a fellegvár megalapozása az ókorra nyúlik vissza, 
a város életének végső szakasza azonban a X V I—XVII. századra 
esik.

A  »felBŐ város« lábánál szorosan a sziklához tapadva terült 
el az »alsó város* második négyszöge, amelyet középkori nyers 
alapofású falépítmény vett körül s melyet a késői középkori kerámia 
bőséges leletei alapján lehet datálni. A  várost a Darjalyk kiszáradt 
medrének itt az Usztyurthoz közeledő kanyargós elágazása veszi 
körül, az Amu-darja nyugati mellékfolyójának e r%i folyása,.



mely a szarykaniyisi völgykatlanba folyt. E két várostól délnyugatra 
fekszik egy harmadik négyszög : egy nagykiterjedésű késői közép
kori park alaprajza, mely felüből igen hatásos benyomást kelt.

Dev-keszken, ahogy elénk tárul, egész pontosan azonosítható 
Vazir városával, mely a XV I—XVII. századi nyugat-chorezmi 
liűbéri hercegség késő középkori fővárosa volt.

1558-ban Vazírt felkereste Anthony Jenkinson angol utazó. 
Jenkinson a következőket írja : »*Szellizjur vára (Sahri-Vazir — 
»Vazir városa«), magas dombon fekszik, itt él a király, akit kánnak 
neveznek... A vár déli része mély, de nagyon termékeny földön 
terül el ; itt sok jwmpás gyümölcs terem... Az a víz, melyet ez az 
egész ország használ, azokból a csatornákból való, melyek az 
Oxus folyóból (Amudarja — Darjalyk) ágaznak szét és e folyó 
nagymérvű kiapadását okozták ; ez az oka annak, hogy-i(ia már 
nem a Kaspi-tóba ömlik, mint azelőtt. E vidék belátható időn 
belül valószülüleg el fog pusztulni és a víz hiány miatt, amikor 
már az Oxusnak nem lesz elég vize, sivataggá fog változni.

Mind a város helyrajza, (a vár a dombon, a város pedig 
a síkságon),' mind pedig földrajzi fekvése (kétnapi járóföldre 
Kunya-Urgencstől a 'mangyslaki kikötő felé, vagyis nyugatra, a 
Darjalyk partján ; Dev-Keszken valóban 60 kilométernyire, 
vagyis pontosan két teve járásnyira fekszik egyenesen nyugat felé 
Kunya-Urgencstől, a Darjalyk partján), a legcsekélyebb kétséget 
sem hagyják az iránt hogy Vazir és Dev-keszken azonosak.

1946. október 3-án kezdődött légi felderítő munkánk negye
dik, befejező szakasza. Az a feladat állt előttünk, hogy felderítsük 
az északi Kzyl-kum területét, az Amu-darja és Szir-darja alsófolyá
sainak közét, melyet az utóbbi két régi mellékmedre, a Zsany-darja 
és Kuvan-darja szelt át ; ezekben még a XIX. század első felében, 
sőt még később is volt víz. Az utazóknak, a cári hadsereg tiszt
jeinek BeLsŐ-Ázsia meghódítása korából származó térképein és be
számolóiban, valamint későbbi szerzők földrajzi leírásaiban BelsŐ- 
Ázsia e részén számos rom van feltüntetve. Azonban ezeket az 
adatokat tudományosan még senkisem vizsgálta meg és azt sem 
tudtuk, hogy e várak mely korból valók. Holott x>edig a közép
kor folyamán e ’ vidék néhány önálló, vagy Cliorezmtől függő 
feudális uradalom területe volt.

A Szir-darja torkolatától délre feküdt Jangikent városa, 
(»Üj település«) az oguz-törökök uralkodójának Rzékhel3̂ e.

•) Az idézet J. V. Qotye fordítá.sából való ; nAnglijszkijc putyesc.szt- 
venniki o Moszkovszkom goszudarpztvo v X V I vi-kct. ( =  »Angol «teu:6k a 
X VI. századi moszkvai államról*), l.eningrad, 1937., 176— 177. lapokon.



Valahol itt a közelben feküdt Chuvár és Dzsend városa, az 
utóbbi egy jelentős fejedelemség fővárosa volt, amely a XII. szá
zadban Chorezmtől függött, korábban pedig, a X —XI. században 
fontos szerepet játszott a chorezmi-oguz kapcsolatok és a szeld- 
zsukida dinasztia fölemelkedése első szakaszának történetében.

Az ókorban, mint helyesen teszi fel V. V.Sztruve akadémikus,®) 
itt volt a szaka-masszageta törzsek településének központja ; ezek 
szívós ellenfelei voltak Kyros és Dareios régi perzsa hó^tóknak.

15. ábra. Dev-Keszken a földről nézve

később pedig az i. e. első-második században döntő szerepet ját
szottak a görög-makedon hódítók hatalmának megdöntésében 
és a kusánok nagy belsőázsiai-indiai birodalmának megalakításá
ban. Chorezm történetében e területek mindig rendkívül fontos 
szerepet játszottak ; az itt megtelepült féhg barbár törzsek a 
középkorban néha a chorezmi birodalom befolyási övezetébe tar
toztak, néha pedig e birodalom félelmetes ellenségeiként léptek fel. 
Ugyanekkor azonban az e területre vonatkozó történelmi ada
taink még gyérebbek, mint a Chorezmre vonatkozóak és mikor 
(1942-ben) összegeztük ásatási munkálataink első négy évének 
eredményeit, Chorezm történelmi múltjának rekonstrukciójában

V. V. Sztnive, IÁN , SzIF, 1946. 3. szám.



jelentős hézagot kellett észrevennünk. Térképünkről hiányzott a 
masszagéta, alán, azután pedig a hun és török pusztai törzsek 
világa ; holott Chorezm történelmét nem érthetjük meg egészen, 
ha figyelmen kívül hagyjuk azt a kölcsönhatást, amelyet ezek a 
törzsek a chorezmiekre gyakoroltak. E hézagot közvetve sikerült 
eltüntetnünk oly módon, hogy fölhasználtuk azt az anyagot, 
amelyet a távoli keleti területek, Mongólia és Belső-Ázsia keleti 
tartományai hunjainak éa törökjeinek történelme nyújtott; ott 
erre a történelemre a kínai történeti források és a V III. századi 
orchoni török felíratok fényt derítettek.

A  Szir-darja menti törzsek gazdaságának, társadalmi rend
szerének, kultúrájának jellegét, Chorezmmel létrejött kultúrkap- 
csolataik fokát és formáit, az alsó Szir-darja melletti chorezmi 
gyarmatok problémáját földeríteni, melynek föltételezésére minden 
okunk megölt, a forrásokban említett legfontosabb centrumok és 
törzsi települések helyét felkutatni : ezek voltak azok a széles
körű feladatok, melyek előttünk álltak.

Mozgó bázisunkat a csirik-rabati (»a sereg erődje«) romok 
vidékére helyeztük, a Zsany-darja régi folyásához, 240 kilométerre 
nyugat felé lízyl-ordától. Október 8-án helyi idő szerint 13 óra
10 perckor itt szálltak le repülőgépeink Nukuszból kiindulva 
I. I. Jalovkin és N. D. Gubarev pilótákkal és P. Kokorin fedélzeti 
mechanikussal.

16 óra 30 perckor fölszálltunk a Csirik-rabat közelében fekvő 
repülőtérnek alkalmas térségről. Alattunk a Zsany-darja bokrokkal 
benőtt tekervényeinek furcsa vonala rajzolódott ki. A hegytaraj 
vöröslő őszi lombjai, melyek bozótjai ellepik a folyó medrét éles 
ellentétben állnak a partmellék szakszaul bokrainak sötét színei
vel. A  láthatáron mindkétfelől a kzylkumi homoksivatagnak a 
völgyet övező láncai terülnek el.

A  folyómeder egyik kanyarulatánál fekszenek Csirik-rabat, 
e hatalmas tojásdad alakú régi erőd romjai, mely az i. e. első év
ezred közepéről származik ; a várat koncentrikus sáncok és árkok 
rendszere övezi s ezen belül tűnik elő az időszámításunk első száza
daiból való, jóval későbbi antik erŐd négyszögű alaprajza. (Lásd 
a 22. ábrát.)

Jól látható a későbbi, XVÜI—X IX . századi, elhanyagolt 
karakalpaki öntöző hálózat, továbbá a karakalpaki erődök és sír- 
endékek számos romja.

Október 9-én, 9 óra 38 perckor indulunk márodik repülő- 
utunkra. (Mozgó bázisunkat felszállásaink idején Kum-kala rom
jainak körzetébe, 100 kilométernyire kelet felé kell áthelyeznünk). 
Nyugat felé repülünk. Elhaladunk Szarly-tam pompás síremléke



fölött, mely elhanyagolva áll a szakszaulbokrok sűrűjében. Lejjebb 
ereszkedünk. Mélyrepülésben néhány kört írmik le a síremlék 
fölött, a föld felszínétől 30—40 méternyi magasságban. Földre 
szállnunk lehetetlen. Előttünk pompás, kupolás épület, magas 
türkizkék majolikából készült portállal, amely semmivel sem marad 
el Kmiya-Urgencs mazárjai mögött és minden bizonnyal az i. u. 
X n —XHI. századból való. A  sűrű szakszaulbokrok megmentették 
a síremléket attól, hogy a gyakorlati érzékű kazah »muzulmánok«

16. ábra. A  Szarli-tam mauzóleum (természet után rajzolta N. P. Tolsztov)

lebontsák, akik nem sokat törődtek a régi muzulmán szentélyek
kel, amikor nemzetségi temetőikhez égetett téglára volt szükségük. 
Ügylátszik, hogy hátulról kell áttömi magunkat a sűrű szakszaul- 
bozóton, hogy a mazárhoz juthassunk és fölmérhessük. Északkelet 
felé fordulunk vissza. Alattunk a különféle késői középkori öntöző 
berendezések és erődök végtelen látképe terül el. 12 órakor vissza
térünk Csirik-rabatba. Miután a repülőgépeket elláttuk üzem



anyaggal és megebédeltünk, 12 óra 50 perckor újból felszállunk, 
ezúttal észak felé.

A Zsany-darjának Csirik-rabatot övező tekervén veitől 
északra, a vidék képe merőben megváltozik. Elmaradtak a szak- 
szaulbozótok és a karalkalpaki öntözés nyoma-i. Alattunk az 
i^agföldek fehérlő foltjai és hatalmas homóktarajok terülnek el. 
Újból feltűnnek az öntözés nyomai, ezúttal azonban Dél-Kara- 
kalpakia »egykor öntözött földjei« nyomán ismert lapos, az agyag- 
táblákon szétmosódott nyomok, és nem a látszólag csak nemrég 
elhanyagolt karakalpaki csatornák mély, bokrokkal benőtt nyí
lásai. És végül, az agyagtáblák és homokbuckák közül kirajzolód
nak egy jelentős telep körvonalai. Ezek Babis-mulla romjai ; az 
erőd szabályos négyzetalakú, középütt ugyancsak négyzetalakú 
fellegvárral és a várat három oldalról övéző, szintén fallal körülvett 
telep alaprajzával; a teleptől délnyugatra pedig hatalmas, magá
nyos vár romjai tűnnek' fel, sajátos, keresztalakú alaprajzzal. 
Leszállimk. 13 óra 50 perckor érünk földet az agyagtáblák sima 
felületén, amelyet vörösszínű antik kerámia telepe borít. A romok
hoz megyünk. Előttünk jellegzetes ókori chorezmi védelmi épít
mények : a jellegzetes nagy nyerstégla, mérete 39x39x 11 és 
40x40>íll, melybe nagymenyiségű vágott szalmáf kevertek; 
(ez a számán néven ismert égetett tégla), a falakon nyílalakú 
lőrések, melyek, igaz, sokkal alacsonyabbak, mint a legtöbb cho
rezmi emléken, de hasonlítanak a Csermen-jab mentén fekvő ókori 
vár, Sah-szenem lőréseihez. A kerámia jellemző a chorezmi korar 
antik emlékekre, melyek az i; ê  első századokra datálhatok ; láb- 
balhajtott korongon készült, pompásan égetett és vörös »engobe<(-bal 
van befestve* Képviselve van az antik choíezmi kerámia minden 
formája — korongtalpú csészék, négyszögletesen tagolt fülű kor
sók, jellegzetes edénytípusok, pithoszok felsÖ részei. Babis-mulla 
teljes egészében a kora-antik chorezmi emlékek sorába tartozik. 
Nyilvánvaló, hogy a Zsány-darja középfolyásánál létesült kisebb
fajta chorezmi kolónia területén járunk.

Közben azonban múlik az idő. 15 óra 20 perckor felszállunk 
és egy félóra múlva újból leszállunk Csirik-rabat környékén, ahol 
még nemrég bázisunk volt. Utói kell érnünk az előrement gép
kocsikat. Egy óra telik el villásreggelivel, a repülőgépek üzemanyag
gal való ellátásával, a repülés előkészületeivel. Aznap 16 óra 45 
perckor harmadik repülőútunkra indulunk éî  kelet felé repülünk 
Időnk kevés. Sietnünk kell. A homokbuckák felett repülünk, 
északon eltűntek a folyómedrét szegélyező szakszauierdők. 
A nap lenyugszik. Tovább repülnünk kockázatos, előttünk újból 
sűrű szakszaulbozótok, előfordulhat, hogy az alkonyaiban nem



találunk helyet a leszállásra. 18 órakor leszállunk a legközelebbi 
agyagtáblákon.

Szakszaul-rőzséből hatalmas tábortüzet gyujtunk. Rakétát 
röpítünk fel. Messze, kelet felé a homályban válaszul jelzőtűz 
gyullad fel, mint fényes csillag. A  tűzön teát forralunk. Konzer- 
vekből készült vacsoránkat hamar elkeltjük és éjjeli nyughelyét 
rögtönzünk.

Október 9-én 7 óra 35 perckor felszállunk és a megállapított 
útvonalon visszatérünk. 10 perc múlva újból a sűrű szakszaul-

17. ábra. Babis-mtdLa (lógifelvétel)

cserjék fölött szállunk. A Zsany-darja partján sűrű szakszaul-bok- 
rokkal teljesen benőtt nagy vár hatalmas sáncainak szabálytalan 
körvonalai tűnnek fel. Ez Kum-kala, találkozásunk megbeszélt 
helye. Mellette gépkocsiink. Elvtársaink valami jeladáson 
fáradoznak. Lejjebb szállunk, egy pillanatra leállítjuk a moto
runkat. Lent kiabálnak valamit, de szavukat nem tudjuk kivenni. 
Nekünk magunknak kell leszállóhelyet keresnünk, — nyilvánvaló, 
hogy itt nem tudunk földre szállni. Néhány kört írunk le. Körös



körül, ameddig csak a szem ellát, sűrű szakszaul-ej-dő. Az egyetlen 
sík, nyilt tér : a régi út szűk sávja. Nincs mit tennünk. Végül is 
ki keli próbálnunk a PO II. műszaki képességeit. I. I. Ja lovl^ , a 
vezető pilóta leszállni készül. Már az első leszállási kísérlete sikerrel 
kecsegtet, a gép az út fölött suhan, szinte érinti a földet. Lehet 1 
Máso^zor is leereszkedünk, —  és a gép szökdelve gurul végig az 
úton. Szerencsésen földet ér a másik repülőgép is. LeszáUásunk 
helyére száguld mögöttünk a gépkocsi is. Még néhány perc és újból 
együtt vagyunk a tábortűz mellett, reggelizünk és megtárgyaljuk 
a helyzetet. 11 óra 20 perckor repülőgépeink fölrepülnek és észak
nyugat felé Dzsan-kala romjaihoz szállnak, ahol kutató-útunk fő 
bázisát jelöltük ki. A  folyó merészen észak felé kanyarodik. A meder 
mentén mazarok csoportjai, csatornák nyomai.

11 óra 35 perckor a szakszaul-cserjék között romok hatalmas 
tömkelegének széles panorámája tárul elénk. Különböző irányban 
csatornák bontakoznak ki. A sűrű szakszaul-erdőben mindenféle 
elszórt épülettömbök : fellegvár egyetlen őrtoronnyal, városfalak 
megtört vonala, nagy épületek égetett téglahalmokkal borított 
nyers alapkövei, a városon kívül fekvő karaván-szeráj épülete, 
a városhoz csatlakozó két hatalmas tanya feltűnő, parkszerű, 
kertes alaprajzával. Alattunk egy hatalmas középkori városköz
pont romjai terülnek el.

Leszállóhelyet keresünk, ami e szakszaullal benőtt tájon 
nehéz dolog. Végül kiválasztunk egy szakszaul-cserjék magas 
falával övezett, alkalmasnak látszó agyagtáblát. Leszállunk. Itt 
lesz a bázisunk.

Áttörjük magunkat a sűrű bozóton és a romokhoz sietünk. 
Belső-Ázsiában teljesen szokatlan látvány tárul elénk : erdővel 
sűrűn benőtt romok ! Hatalmas, ágas-bogas fatörzsekről három- 
négy méter magasságban zegzugosan hajló ágak egész tömkelege 
ágazik szét. Repülőgép nélkül szinte lehetetlen lett volna küsmemi 
magimkat a város alaprajzában, sőt magát a várost sem vehettük 
volna észre. Lábunk alatt szétmállott és fagyökerektől szétrepesz- 
tett építmények, tarka fényezésű és fekete kerámia lelőmezeje, 
x n —Xrn . századból eredő, jól ismert, chorezmi kerámia.

Dzsend városában vagyimk, a középkori chorezmi birodalom
nak világbirodalommá fejlődése előtti, legtávolabbi keleti elő
őrsénél.

Dzsendet régóta kutatták. (Igaz, többnjrire nem a helyszínen, 
hanem csak a térképen), E problémával kapcsolatosan több, 
különféte feltevést kockáztattak-meg, minthogy, középkori források 
utalásai az Alsó Szir-darjai medence e kétségkívül igen fontos



közpoatjának hlyére vonatko2Óan nem nyújtanak pontos föld
rajzi tájékoztatást.

V. V. Bartold a »Turkesztán«-ban (1900.)*) lemond arról, 
hogy a város fekvését meghatározza. »Nincs módunk rá, hogy 
likárcsak megközelítő pontossággal is meghatározzuk e városnak 
(Uzkend, Barcsynlygkent, —  Sz. T.) és magának Dzsendnek fek
vését, mivel a köztük és a többi városok közti távolságra sehol 
h í i i c s  utalás« —  írja ezzel kapcsolatban. Lerch*) nagyon feltételesen 
jelenti ki, hogy Dzsendnek Chorkut-ata temetője közelében 
(Dzsuszala falutól nyugatra) kell feküdnie.

Kallaur*) Dzsendet a régészetileg még meg nem vizsgált 
Kysz- vagy Gys-kala romjaival igye^zik azonosítani, (Bartold 
feltevése szerint Chyst-kala — »Téglavár«) a tamar-utkuli vidéken 
‘25—30 kilométerre Kzyl-ordától, a Szir-darja baloldalán. Bartold 
<* felfogást 1914-ben magyon valószinűnek« tartotta.’ )

E felfogáshoz csatlakozik V. F. Minorszkij is. )̂
Ami pedig a mai Dzsan-kalánkat illeti, Kallaui^) ezt a maga 

tisztán feltételezett második *Jangikent«-jóvei azonosította, mely 
valahol Dzsend közelében feküdt volna. Bartold megjegyzi, hogy 
Kallaur e feltevésére »a forrásokban nincs semmiféle támpont«.^®)

Meg kell említenünk egy nagyon fontos körülményt: a 
Középső és Alsó Szir-darja medencéjében fekvő majdnem minden 
valamennyire fontos városközpont romjai mindmáig vagy legalábbis 
iiz utolsó időkig megőrizték nevüket, szinte változatlan, minden- 
(iHetre könnyen felismerhető formában: Jangikent—Dzsankent-kala, 
Nzauran—Szauran, Szignak—Szunak-kurgan, Asnasz.—^Aszanasz 
(>s így tovább. Nem nagyon valószínű, hogy egy oly jelentős, kora 
középkori központ neve, mint Dzsend, teljesen feledésbe merült 
vobia. Az alsó Szir-darja egyetlen, mindmáig Dzsenddel egybe
hangzó nevet viselő emléke pedig Dzsan-kala.

Fontos tájékoztatásul szolgálhatna számunkra, ha fekvését 
meg tudnók határozni, a X II. századi okiratgyüjtemény (»lnsá«) 
« inlítette Szag-dere pont, mely a Chorezmből Dzaendbe vezető út 
mentén haladó folyó mellett feküdt, 20 farszachnyira (vagyis 120 
kilométernyire) Dzsendtől.'i) Ha ezt a távolságot, a Tachta-Kupyr

*) V. V. Bartold, Turkesztan, II. 181. lap.
*) Lerch. Archeologicseszkaja pojezdka . ..  ( =  Régészeti utazás . > .) 

11. lap.
•) PT K LA , melléklet az 1900 szeptember 11-i jegyzököny\"höz.
’ ) V. V. Bartold. Oroeenyije ( =  Öntözés), 152.
*) Hudud al-Álam, 371. lap és a 307. lapon a V Il. térkép.
•) PTK LA , V III. 66. skk.
®̂) V. V. Bartold, Orosenyije ( =  Öntözés) 151. lap.

*̂ ) V. V. Bartold, Turkesztan, I. (szövegek) 41. lap.



— Kzyl-orda közti mostani út vonalán, a Zsany-darja medre 
mentén Dzsan-kalától nyugatra vesszük fel, akkor kiderül, hogy 
a csirik-rabati gorogy is csévél esik egybe, (kerek 110 kilométerre 
Dzsan-kalától, gépkocsink küométer-mérője szerint 125 kilométerre; 
ha tekintetbe vesszük azt a kis kitérőt, amelyet utunk folyamán 
a közvetlen közelben fekvő utmenti emlékek megszemlélése végett 
tettünk, akkor a távolság majdnem pontosan 120 kilométert tesz 
ki). Szak-dere iráni-török szóösszetétel, jelentése a »Jobboldali 
völgye, ftJobboldali medert. Éppen Csirik-rabat előtt a Zsany- 
darja két ágra szakad, melyek közül a jobb ág mellett, nem messze 
az elágazási ponttól, romok fekszenek. Ügy vélem, hogy az összes 
fent kifejtett érvek megengedik, hogy azonosításunkat véglegesnek 
tekinthessük. Csirik-rabat: a kora középkori szak-derei választó- 
vonal, Dzsankala pedig Dzsend, e kora-középkori város.

További légi és földi útjaink bebizonyították, hogy Dzsen-kala 
a x n —XTTT. században sűrűn betelepült, jelentős körzet köz
pontja volt. Délkelet felé 12 kilométerre fekszik a már említett 
Kum-kala, mely a X II—X m . században szintén jelentős városi 
település volt.

Déli irányban távolabb terül el Kum-kala 2. középkori 
romjainak komplekszuma ; nagy vár és a hozzá csatlakozó nagy
kiterjedésű ruszták (tanya), A  középkori öntözésnek, tanyáknak, 
jelentős erődítményekromjainak nyomai végighúzódnak a Zsany- 
darjadéli partja mentén a mostani művelt övezetnek majdnem a szé
léig, Dzsan-kalától keletre, legalább 40— 50 kilométernyire. Az emlé
keknek ezen egész komplekszumában vitathatatlanul Dzsan-kala 
a legjelentősebb.

Dzsan-kala részletes vizsgálatát akkorra halasztván, amikor 
már bevégeztük légi felderítélinket, október 10-én úgy döntöt
tünk, hogy a Zsany-darja és Kuvan-darja folyóközét és a Kuvan- 
•darjának az Arai-tóig tartó folyását kezdjük kikutatni. Munkánk 
«lső célpontjáúl Dzsety-aszar emlékeinek komplexumát jelöltük 
ki a Kuvan-darja felső szakaszánál.

A  Dzsan-kala — Dzsety-Aszar — Dzsuszaly —  Kazalinszk — 
a Kazahnszktől délre fekvő. >Mocsári telepeké—Kuvan-darja— 
Dzsuszaly—Dzsety-Atszar—Dzsan-kala vonalán megtett hatalmas 
út és D^ety-aszarba tett ismételt repülőutunk, melynek célja 
az volt, hogy még alaposabban kivizsgáljuk a kora-antik emlékek 
«  rendkívül érdekes csoportját, az Arai-tótól keletre fekvő vidék 
kulturális t<>rténetében két teljesen új fejezetet tárt fel előttünk. 
Itt, munkálataink általános áttekintése során talán nehéz is lenne 
jellemeznünk e kutató utimk eredményeit, mely először is az i. e. 
első évezred közepén és második felében a Kuvan-darja medencé-

0  T o lsz to v : A z  fisi Chorezm



jében kialakult földművestelepülés sajátos, félig barbár kultú
ráját tárta elénk, másodszor pe^g az i. u. első évezred folyamán 
az Aral-tó keleti partján megtelepült állattenyésztő, halászó és 
földművelő népek még sajátosabb kultúráját, amely népek a kora 
középkori oguz-törökök magvát alkották és aztán a szeldzaük 
birodalom kialakulásában oly jelentős szerepet játszottak. Ezeket 
)iz emlékeket alább elég részletesen kell tárgyalnunk és ugyan
akkor mellesleg utunkról is el keU mondanunk egyet-mást.

Most talán érjük be annyival, hogy e repülőútjaink soroza
tának befejoztekor, október 15-én, a dzsendi vendégszerető ♦repülő
téren  ̂ elbúcsúztunk pilótáinktól és gépkocsikon hosszú útra kel
tünk hazafelé, hogy véghez vigyük, ami befejezetlen maradt 
előbbi utunkon.

Október 21-én 1 óra 45 perckor, a Zsany-darjai -útirányunk 
megkezdésétől számított 18-ik napon, miután éjszaka üggyel- 
bajjal keresztül vergődtünk a kunyabuguti homokbuckákon, 
visszatértünk Tachta-kupyrbe és egyik vezetőnk házikójában 
pihentük ki magunkat. Ugyanezen nap estéjén gépkocsink fehér 
málhakocsijai diadalmasan gördültek a nukuszi vendéglő bejárata 
elé, ahol már várt ránk a baráti találkozó expedíciónk etnográfu
saival, akik már befejezték az Amu-darja deltájában végzett mun
kájukat.

»A repülés az évezredeken át« végétért. Kilencezer kilomé
ternyi légi út állt mögöttünk, mely hatalmas, kutatói szempontból 
iijonnan birtokbavett területtel és több, mint 200 új emlékkel 
ajándékozott meg bennünket az i. e. első évezred közepéről szár
mazó, korai antik romoktól kezdve, egészen a Zsany-darja és Kuvan- 
darja késő-középkori karakalpaki emlékeiig.



II. RÉSZ

HOLT VÁROSOK KRÓNIKÁJA

V. FEJEZET.

SZIJÁVUS KORA.

1.

A dzaanbaszkalai magaslattól délre lapos, homokos fennsík 
fekszik, melyet délről keletre húzódó széles agyagtáblák öve zár le. 
A fennsík és az agyagtáblák határvonala mentén, a homokbuckák 
között, melyek közt kis agyagtábla-szigetek vannak elszórva, a 
primitív chorezmi kultúra igen nagyszámú telepe tömörül :
1945-ben a Dzsanbasz közös néven összefoglalt telepek számát 
tizennyolcra emeltük.

E telepek még 1939-ben elkezdett vizsgálata^ melyet a követ
kező években is folytattunk, lehetővé tette, hogy főkörvonalaiban 
megrajzoljuk az ókori chorezmiek elődjei történelmének számunkra 
eddig elérhető legrégibb szakaszát.

Ez a vizsgálat rámutatott arra, hogy a IV. és III. évezred 
határán az Degykor öntözött földek« területének jellege a mostanitól 
teljesen különbözött, sőt a környező vidék arculata is egészen más 
volt. Az a háromszög, melyet északon a geológiai szempontból az 
Urallaléa Mugodzsarral egyidős Szultan-Uizdag ősi magaslatának 
láncolata, nyugatról az Amu-darja medre, keleten pedig a Szu- 
Jargan vagy az Akcsa-darja régi folyása határolt, akkoriban szám
talan csatorna és tó bő vizével öntözött, nedves, mocsaras, náddal 
és erdős bozóttal benőtt terület volt. Az Amu-darja ősi felső del
tájának keleti része volt ez a vidék ; a folyó nyugatra a Daudan 
és Darjalyk mellékágaiban és ezek számtalan elágazásában foly
tatódott, melyek a Szarykamysi- és Ajbugiri-tavat táplálták. Az 
Akcsa-darja (Szu-Jargan) a Szultan-Uizdagot kelet felől megke
rülve, részben áttörte magát e vidéken és belefolyt a Daukarini 
hatalmas tóba (a mai Tachta-Kupyrtől keletre), melyet északról 
Beltau közepes magaslata határolt, messzebb, keletre pedig mellék
ágaival együtt a Szir-darja azon hatalmas deltájába torkollott, 
mely Kzyl-kum majdnem egész északi részét magába foglalta.



1 8. ábra. A  kelteminári kultúra emlékei. 
Dzsahbaaz-kala 4. neolitihua telepe.

tűzhelyek; 4. kisebb tűzrakások helyei.
I I I .  A központi tűzhely keresztmetszete: 1. egynemű aqyagtÁhla-réteg; 2. agyag
réteg, mocsári növények lenyomataival; 3. homokréteg, leletekkel; 4. szénmarad
ványok; 6. fehér hűmuréieg; 6. vörös, átszurkált homok; 7. agyagfoltok a 

homokban; 8. egyes széndarabok; 9. leletek nélküli homok.



' Az Aral-tó akkori képe aligha volt azonos a maival. Az éghaj
lat akkortájt minden valószínűség szerint egészében szárazabb 
volt, mint ma ; főleg a száraz déli szelek uralkodtak, az Amu- 
darjában és Szir-darjában sokkal kevesebb víz volt, nem elég arra, 
hogy a Szultan-Uizdag táblás hegy nyugati nyúlványán keresztül 
a jelenlegi medret vájja ki, hanem számtalan mellékfolyóból álló 
rendszert s a hegyes akadálytól nyugatra és keletre tavat és 
mocsarat alkotott.

Éppen itt, nem messze az Akcsa-darja akkor vízzel telt 
medrétől a dzsanbaszi köves magaslatot délfelől övező és való
színűleg messze nyugatra, az egész szultan-uizdagi rendszer déli 
lábának mentén húzódó hatalmas, mocsaras-tavas vízgyűjtő- 
medence partmellékén és homokos szigetein építették meg lakó
épületeiket Chorezm neolitkori halászai és vadászai, akik a kutató- 
utunkon feltárt legrégibb s általunk keUeminárinak nevezett kul
túrát teremtették meg.

A  legépebben fennmaradt Dzsanbasz 4. kelteminári telepen 
végzett ásatásaink (1939, 1940, 1945-ben) lehetővé tették, hogy 
rekonstruálhassuk ennek a sajátos kultúrának általános képét.

A keltemináriak eszközeiket kizárólag kőből és csontból 
készítették. A  telep kultúrrétege számtalan kovakőből készült kis 
tárgyat tartalmazott, főleg miniatűr, keskeny, »késalakú lapokat^, 
amelyeket különféle célra készítettek (kaparónak, vakarónak, 
fúrónak, nagy csonteszközökhöz betétpengének). Ugyanilyen 
lapokból készetek a sajátságos, miniatűr nyílhegyek is, amelyek
nek egy tüskéjük volt és csak egyik oldaluk volt kidolgozva. Ezek 
mellett gondosan kidolgozott mindkét oldalukon egyenletesen la
posra csiszolt, vékony, háromszögletű nyílhegyek is előfordulnak. 
A  nagyobb eszközök csiszolt kőből készültek ; üyen például egy 
nagy, trapézalakú kőbalta. Az ékszerek többnyire idegen földr^ 
hözott kagylóból (erre később még visszatérünk) vagy pedig kőből 
készültek,, A  legjellegzetesebbek a kis, hengeralakú kagylóból 
készült gyöngyök és ovális függők, melyeket egyik végükön átfúr
tak. Ezek kagylóból, vagy pedig csiszolt kőlapokból készültek.

E korszak lakóinak tápláléka főleg hal volt, elsősorban csuka 
és harcsa. A  telep kultúrrétege a szó szoros értelmében tele van 
halcsontokkal. De emellett jelentős szerepet játszott a vadászat is. 
Vadkan, szarvas és vízimadár csontok szintén elég bőven találhatók.

Az ételt fazekaskorong nélkül készített agyagedényekben 
főzték, melyeknek csúcsos feneke volt. Ezeket az edényeket igen 
gazdag, benyomott és vonalazott díszítések borították. A  díszek 
bonyolult geometriai alakzatokat ábrázoltak. Az edények eléggé 
vékonyfalúak és jól ki vannak égetve. Sok edény felületét a kiégetés



után vörös festékkel vonták be, ami rendszerint elég rossz állapot- 
l)/in maradt meg az edényeken.

A készítmények meglepnek változatos alakjukkal és gazdag 
tlÍMzoikkel. Érdekesek többek között a »csónakalakú edényeké, 
amelyek alakja a hosszában kétfelé szelt tojás egyik felére emlékez- 
f̂ ‘t. Ügylátszik, ezek kezdetben fába vájt formák segítségével 
lir.sz ültek.

A díszítések főként fésűsnyomóminták lenyomataiból és 
valami hegyes tárgy segítségével rajzolt vonalakból készültek. 
A rajzok néha »fenyőfaszerű« zeg-zugos vonalakból, néha pedig a 
lenyomatok párhuzamos sávjaiból állanak. Az edények felülete 
(Kazítő szalagokkal gyakran különféleképpen díszített négyszög
irt,oa mezőkre van osztva, amelyeket nyomóminták lenyomatai 
töltenek ki. Egyik nagy díszítetlen edénynek enyhe hullámvonal 
tormájában profilozott felső széle van. A nagy, dlszítésnélküli, 
ví^konyfalú csészék szélén néha ferdén rovátkolt rajzok láthatók.

Különösen érdekes a keltemináriak lakótelepe, melynek az 
nf^yagkéreg alatti homokban jó állapotban ránkmaradt marad
ványai lehetővé tették, hogy külsejüket, szinte teljes egészében, 
rcikonstruálhassuk.

E telep hatalmas (24x17 méter) fából és nádból készült 
éjjltmény, tojásdadalakú alaprajzzal. Az építményt néha magas 
homokhalom tetején emelték ; váza három, koncentrikus vonalak
ban haladó pillérsorból áll, az első középütt, a fő tűzhely körül 
vonul végig (e tűzhelyről később még ezó lesz), azután a ház szélé
nél, továbbá a kettő között középütt. Fennmaradt a pillérek 
:U)—40 centiméter mélységű gödre, amelyet fekete szénnel vegyes 
hamutömeg töltött be. A pilléreken nyugodott a szarufák koszorúja. 
Az, oszlopok párosával áUtak egymás mellett, a szarufák pedig 
valószínűleg e szorosan összetolt két-két oszlop közé voltak beszo
rítva és hozzájuk voltak kötözve : ez az építési mód rendkívül el 
van terjedve Amerika, Óceánia és Afrika primitív népeinek építé- 
Hzetében.

A pilléreken nyugodott a vízszintesen fqkvő farudakból 
U(‘Hzült sűrű rácsozat, amelynek felületét nádréteg takarta. Az 
r^ész építmény (alaprajzában) pókhálóra emlékeztető nyomot 
hagyott a homokban, különböző vastagságú, sugáralakban és az 
••rintŐ mentén húzódó szögletes sávok hálózatát, melyet elégett nád 
Műrű rétege borított.

A Dél-Ázsia, Óceánia és Amerika különféle népeinél látható, 
ha.sonló típusú, mostani építmények arányát véve alapul, föl kell 
tételeznünk, hogy a középütt elhelyezett pillérek 8— 10 méter 
tnagasaágot értek el, a tetőnek pedig sajátságos, nyújtott kúpalakú



és egyúttal aszimmetiikuB formája volt, délnyugat felé keskenyedő, 
a szeles oldal felé fordult lejtős hajlással, észak-északnyugat felé 
pedig szélesedő és meredek hajlással. Az épület ajtaja szintén az 
utóbbi irányba nyilt.

A  tető nem ért földig. Az épület szélén talált elégett anyag 
sűrű tömegéből ítélve, a tető széle elég alacsony falra támaszkodott. 
A  bejárat fölött közepes nagyságú nádfüggöny lógott.

A  ház belső alaprajza épp olyan jellegzetes volt, mint külső 
formája. A-kémény folyosó, melyet két pillérsor övezett, a bejárat
tól a viskó közepén eÜielyezett, folyton égő tűzhelyhez vezetett. 
Ennek átmérője kb. 1 méter volt. Az egész tűzhely tömör, fehér 
hamuból álló, vastag réteg formájában maradt fenn, e hamuréteget 
pedig átizzott, élénk vörös, hatalmas félméteres homokréteg borí
totta. A  bejárattól jobbkéz felé és .a főtűzhely mögött számtalan 
konyhái tű^ely  teriilt el. Ezek körül találtuk a legtöbb mindennapi 
használati tárgyat. A  bejárattól balra esett a lakórész, melyben 
tűzhely alig akadt. Csupán e lakórész legszélén, a fal mentén 
húzódott néhány kisebb tűzhely, körülöttük pár leletet találtunk. 
Az etnográfiai párhuzamok, melyek közül a legközelebbiek az 
andamani szigetlakók (Bengáli-öböl) közös lakótelepei, akik fej
lődésük foka ^  gazdálkodásuk típusa alapján (letelepült halász- ^  
vadásznépek, neolitikus technikával, köralakú fenekű kerámiával, 
íjjal és nyilaÚcal) nagyon emlékeztetnek a keltemináriakra — lehe- 
tiSvé teszik az előttünk feltárult kép megfejtését.

A  kelteminári házban lakott az egész nemzetségi közösség, 
mely a gyermekeket is számítva, mintegy 100— 120 főből állt. 
A  mozgó, változó jellegű családi tűzhelyekről ítélve, melyek 
tulajdonképpen még csak rendszertelen kőrakások voltak és helyük 
gyakran v^tozott, a család úgynevezett wpároaa család volt, mely 
gazdasági tekintetben és a mindennapi élet szempontjából nézve, 
még nem különült el a közösségtől. A  társadalmi élet középpontja 
a folyton égő, szent tűzhely volt. A  bejárattól balra fekvő részen, 
hol tűzhelyek nem voltak, kell keresniüik azt a helyet, melyet az 
andamaniak közösségi lakásaiban rendszerint ^tánctérnek* nevez
nek, s amely a közösségi szertartások és ceremoniális táncok céljaira 
szolgált. Végül az építmény e részének szélén fekvő, alig kivehető 
tűzhelyek, mint az andamani házban is, valószínűleg azt a helyet 
jelölik, melyet a nőtlen ifjak foglaltak e l ; minthogy a családi 
konyhatűzhelyeknél étkeztek, az ő tűzhelyeik valószínűleg csupán 
csak a hideg éjszakákon való fűtésre szolgáltak.^)

A  dzsanbc»z 4-i ásatásokról lásd a szerző cikkeit: VD I, 1941,
1. szám és 1946., I. szám; Antiquity, X X , 1940.; valamint »Drevnyij 
Ghorezm«, 69— 66. lap.



PÍ5 Ü

18/a ábra. A  kelteminári kultúra emlékei.
A Dzaanhasz-kala 4. telep: 1. csonteszközök; 2. kovakóeszközök; 3. kagylóból 
készült függők és gyöngyök; 4. kerámialemez; 5. csontlemez; 6. edénytöredékek ; 
7. csónakforinájú edény. A  Dzsanbasz-kala 14. telep: 8. kovakőeszközök; 

9. edénytöredékek; 10. kagylóból készült gyöngyök.



Annak az anyagnak az elemzése, mely a Dzsanbasz 4. telep 
ásatásaiból, továbbá a chorezmi neolitikus kor egyéb telephelyeiből 
(Dzsanbasz 5. stb.) került elő, lehetővé teszi, hogy kijelöljük a 
legrégibb chorezmi település kulturális és ethnikai kapcsolatainak 
néhány vonalát. E kapcsolatok leglényegesebb mozzanata az, hogy 
főirányuk Belső-Ázsia legrégibb történelmének ethnikai oldaláról 
alkotott hagyományos elképzeléseink ellenére is nem délre, hanem 
északra, Kazahsztán, Szibéria, és Európa északkeleti része felé 
vezet.

A  kelteminári kultúra legközelebbi párhuzamait egyfelől
A. Stein egyik kutató útján, hasonló topográfiai viszonyok között 
felfedezett délszinkiangi-) neolitikus telephelyekben találjuk 
meg, másfelől pedig az újabb időkben —  már a mi fenti felfede
zésünk után — feltárt nyugatkazahsztáni néhány későbbi telepben 
(a szakszauli állomásnak az Arai-tótól északra fekvő övezetében). 
Ezekről A. A. Formozov helyesen állapította meg, hogy a kelte
minári kultúra későbbi szakaszából valók. Itt már állattenyésztés 
is volt.®) I. V. Szin3TÍcin közölte velünk, hogy a kelteminárihoz 
hasonló anyagot tárt fel a Volga alsó folyásának mentén. A  kelte
minári emlékekkel közeli párh^uzamba állítható többek között a 
Dzsanbasz 4. telep leleteinél jóval későbbi, Szakszaul melletti 
lelőhely (réz, laposfenekű edények), valamint a kámamenti 
éneolit korból való telepek, különösen a levsini telephely, a Csuszo- 
vaja folyó torkolatánál. (Az i. e. harmadik évezred végéről.)*) 
Sokkal távolabbi párhuzamokra akadhatunk a délszibériai neo- 
litikumban. A kelteminárihoz nagyon közeleaő hagyományok 
később is fennmaradnak az i. e. második és első évezred folyamán 
az uraimenti sigirini típusú kultúrákban, továbbá az egykorú 
Ob-melléki neolitikus maradványkultúrában. Kevésbbé jól kive
hető, de azért kétségbe nem vonható szálak Európa északkeleti 
része ^mélyített, fésűs kerámiájú« neolitikus kultúrájának körébe 
vezetnek el bennünket, továbbá az éneolit kor és az eurázsiai 
sztyeppék bronzkorbeli kultúrájának korai szakaszaihoz — a kelet- 
európai, i. e. harmadik évezredi régi gödörslros kultúrához, továbbá

•) 'A. Stein. Innermost Asia, I., 85, 196, 205 ; II I , X X II, X X III.táb la ; 
u. a. Serindia, I. 357. lap.

•) A . A . Formozov. Ob otkrityii kelteminarszkoj kulturi v Kazah- 
sztanye. ( =  A  kazahaztáni kelteminári kultúra felfedezéséről), Veszt. Kaz 
FAN , 1945, 2. szém.

N . A. Prokosev. K  voproszu o neoliticseszkih pamjatnyikah 
Kamszkovo Priuralja. ( =  A  kami Uralmellék neolítUtua emlékeinek problé
májához) M IA, I., 1940, 20. skk.



a (lélszibéríai, az i. e. harmadik évezredben és a második évezred 
virágzott afanaszjevói kultúrához.

Érdekes, hogy az afanaszjevói kultúra és az Aral-tó menti 
kultúra közti kapcsolatokat már régen észrevették. Sz. A. Tyep- 
loiihov a Minuszinszki-vidék afanaszjevói sírjaiban a Corbici^ 
fluminalis kagylóiból készült díszeket fedezett fel, melyek lelő- 
líolyének Szil^ríához legközelebb fekvÖ vidéke «az Amu-darja 
torkolati.*) Ennek révén, már 1927-ben megkockáztathattuk azt 
li feltevést, hogy az Aral-tó mellékén fekvő központból kiinduló 
kultúra hatása Dél-Szibéria régi településeiig ért.

Azonban az északra, északnyugatra és északkeletre vezető 
k<'tíjégtelen és tartós szálakkal együtt (amennyiben a kronológiai 
iidiitok arról tanúskodnak, hogy e szálak az Aral-tó mellékéiről 
/szakra nyúltak) a kelteminári kultúra kapcsolatainak van egy 
iiiii8ik, kevésbbé feltűnő, de kétségbe nem vonható vonala is, mely 
ílí'Ire, Dél-Iránba és Indiába vezet.

Jellemző, hogy míg a minuszinszki vidéken az i. e. harmadik 
évezredből és a második évezred elejéről fennmaradt sírokban az 
aLsóamudarjai kagylókból készült díszek fordultak elő, a kelte
in inári gyöngyök jelentős része szintén idegen földről hozott kagy
lókból készült; ezek azonban a távoH, déli vidékekről erednek : 
a Dentales-fajiához tartozó, Dzsanbasz 4. telepein fölfedezett 
kagylók közül két fajta az Indiai óceán medencéjének vizeiben é l ; 
a Vörös-tengerben, a Perzsa- és Arab-öbölben. Aa edények állandó 
vörös színezése, továbbá viszonylagosan magasfokú technikai 
kidolgozása valószínűleg Dél-Turkménia (Anau) és az Iráni fennsík 
földművelő törzsei régi kultúrájának, valamint az Iráni fennsík 
iiyugati és déli peremvidékének kulturális hatását tükrözi. Kelte
in inár díszítéseinek összeáUitása is sok rokonvonást mutat az úgy
nevezett »festett kerámiás kultúra« e világával. Kelteminár 
kovakőből készült emlékei szintén sok párhuzamot mutatnak a 
Pcrszepolisz közelében fekvő éneolitikus telepen talált tárgyakkal, 
rti az északindiai neolitikus telepekből előkerült, eddig azonban 
nu"*g csak kevéssé tanulmányozott, mikrolitoid eszközökkel.

A kapcsolatoknak ez az eg^z komplexuma lehetővé teszi 
axt a feltevést, hogy Chorezm már az i. e. IV .— H l. évezred- 
l»cn is ugyanazt a közvetítő szerepet játszotta a Köaép-Kelet 
tégi civilizációinak világa és a távoli hiperboreus Észak között, 
mint később, amikor ez a szerep olyan világosan kitűnik.

A  primitív keltemináriak ethnikai hovátartozásáról ezidő- 
Hzerínt még semmi biztosat nem mondhatunk. Rá kell azonban

•) iMatyeríali po etnograüi*, ü l ,  76— 76. lap ; 42— 43. lap.



mutatnunk arra, hogy a nyelvtudományban már régen utaltak 
azokra az eléggé jelentős kapcsolatoké, amelyek India nem 
indoeurópai nyelvei (a dravida nyelvek és a munda), továbbá 
Nyugat-Szibéria és az Ural/mellék ugor nyelvei között fennállnak. 
A  dravida-ugor kapcaolatokrSl írnak CaldweU és Schrader, a munda- 
ugor kapcsolatokról Uxbond, Hevesi, Bonnerjea; ez utóbbi kap- 
csolatokat, fenntartásokkal ugyan, de Schrader is elismeri.*) 
E szerzők némeljdke, különösen Hevesi nagyon messze megy, 
odáig, hogy a mimda nyelvet az ugor csoportba utalja és messze
menő, valójában azonban alapnélküli feltevéseket kockáztat meg 
a régi ugorok Indiába való áttelepüléseiről.

Az az anyag, melyet e szerzők mozgósítottak, lehetővé teszi, 
hogy ha nem is beszélünk az ugorok és az indoeurópaiak előtti 
in d ^  népek őseinek, közös eredetéről^ de. kijelenthessük, hogy 
közöttük a távoli múltban kétségtelenül oly kulturális kapcsolatok 
álltak fenn, melyek arra késztetnek bennünket, hogy e népek között 
területi érintkezést tételezzünk fel. Az i. e. első évezredben és 
minden valószínűség szerint a második évezred folyamán is, midőn 
a Belaő-Ázsia és Kelet-Irán közt lehetséges kapcsolatok útján 
elhelyezkedett lakosságban az indoeurópai ethnikai és nyelvi elém 
volt túlsúlyban, a kapcsolatok aligha áühattak fenn, Sízek a kap
csolatok az i. e. negyedik-harmadik évezrednél későbbre nem 
tehetők, vagyis olyan időpontból eredhetnek, amikor a kelteminári 
kultúra megteremtői lépnek fel a kapcsolatok közvetlen, legvalő-> 
színűbb láncszemeként. Meg kell említenünk, hogy a dravida 
nyelvek hajdani elterjedésének területe messze északra nyúlik 
mostam fő területüktől, az Indiai-félszigettől. Belúdzsisztánban, 
éppen félúton Chorezm és a dravida India között él mindmáig a 
brahui nép, mely megőrizte dravida nyelvét és antropológiai típusa 
tek in teté it déli vonásokat tüntet fel. Már jóideje észrevették, hogy 
a régebbi korban a dravidák valószínűleg még sokkal messzebb ter
jeszkedtek észak és nyugat felé. G. Hüsing 1916-ban a dravida 
ethnikai réteget úgy próbálta feltüntetni, mint Irán legrégibb 
népességének egyik legfontosabb alkotó elemét.

Brun és Bork a dravida fonétika hatásának nyomait fedezik 
fel Elő-Ázsia régi jafetita nyelveiben, az élamiban és a mitanniban. 
B. A. Kuftyin föltárja a régi dravida szubsztrátumnak a Kaukázuson 
túli jafetita nyelvekben, különösen a kartveU (grúz és vele rokon) 
nyelvekben játszott szerepét.’ )

Másrészt, mint ismeretes, még az i. e. kilencedik században

*) A  kérdés irodalmát lásd »Drevnyij Chorezm«, 65. és 350. lap.
B. A . Kuftyin. Archeologicseazkije raazkopki v Trialeti. (c= Bégé- 

flzeti ásatások Triaietiben.) Tbiliszi, 1941, 126— 127. lap.



117. Ugor-törzsek (basdzsardok— magyarok) déli határai egészen az 
Aral-tó mellékéig nyúltak. Még valószínűbb ez a korábbi időre 
vonatkozóan. Természetesen alapnélküli és egyelőre még nagyon 
iH időelőtti próbálkozás lenne a keltemináriakban »ugorokat, 
dravidákat vagy mundákat« keresni. Történelmi szempontból 
liiOyesebb, ha általában tartózkodunk a megjelöléseknek ily távol 
rnő korra való alkalmazásától. Sokkal valószínűbb az a feltevés, 
hogy Belső-Ázsia e korban ethnográfiai és nyelvi tekintetben eléggé 
t/irka képet mutatott és területén különféle ethnikai elemek tor
lódtak össze, közöttük olyanok is, melyek közel álltak azon nép- 
rUímekhez, melyek később északon az ugor, délen a dravida és 
valószínűleg a munda nyelveket is létrehozták. Ezek azonban 
magában BeLső-Ázsiában, a további ethnikai kereszteződések 
lolyamán más, különösen jafetita elemeket is fölvéve, az indo- 
íuirópai nyelvek keleti csoportjainak alapját vetették meg.*) 
M folyamatot azonban már jóval későbbi korra kell tennünk.

3.
A chorezmiek eredetéről szÖló népi legendák találhatók a 

különböző történelmi forrásokban. Az egj îk leghihetetlenebb 
mondát Rizá-Kuü kán beszéli el, aki AUa-Kuli chivai kán udvará
ban volt perzsa követ. (1825— 1842.) E monda szerint egykor 
iS/ulejmán próféta (=  Salamon király, kinek a muzulmán hagyo
mány a szellemek világa feletti hatalmat tulajdonítja) meghara- 
j.’iudott az egyik angyalra és a világ legtávolabbi vidékére való szám
űzetésre ítélte éa »3gy déveti (démont) bízott meg azzal, hogy az 
angyalt számkivetésbe vigye. A »dév<i sokáig repült, hátán az 
angyallal, de seholsem talált alkalmas helyet, míg végül az akkor 
móg puszta Chorezmbe ért, mely minden tekintetben meg- 
Híleionek látszott. De a dév, miután Szulejmán megbízását telje- 
HÍtotte, úgy döntött, hogy maga is ott marad, mivel a hosszú 
bolyongás közben beleszeretett szépséges foglyába. Az ördög és az 
angyal házasságából származtak a chorezmiek. Ezért, fejezi be 
Kizá-Kuli-kán, a chorezmi nők oly szépek, mint az angyalok, 
(Miorezm fórfiai pedig oly gonoszak, mint az ördögök; e véle
kedés nagyon is érthetően hangzott egy perzsa szájából : Irán 
a!)ban az időben nagyon sokat szenvedett a chívaiak rablótámadásai 
miatt.

Kilencszáz évvel Rizá-Kuli-kán előtt meséli el al-Makdiszi 
arab földrajzi író a chorezmiek eredetéről szóló alábbi legendát.

•) Lásd : Sz. P . Tolsztov. AraLszkij uzel etnologicseszkoo proceszsza.
( - -  Az etnológiai folyamat araltómenti csomópontja) SzE, V I— V II, 1946, 
309. lap.



. Hajdanában — közli al-Makdiszi —  a Kelet királya meg
haragudott birodalmának 400 lakójára, kik belső szolgái köz^ 
valók voltak és megparancsolta, hogy a lakott földektől 100 
farszachnyira (kb. 600 kilométer —  Sz. T.) fekvő helyre vigyék el 
őket ; ez a he’y pedig az volt, ahol ma Kát áll (a régi Chorezm 
fővárosa, most Sabbaz városa — Sz. T.). Hosszú idő múltán a 
király küldöttséget menesztett e helyre, hogy hozzanak neki hírt 
a száműzöttekről. Midőn a küldöttség megérkezett a számkivetet
tekhez, látta, hogy azok életben vannak, lombsátrakat építettek 
maguknak, halásznak és hallal élnek, rengeteg fájuk van. Midőn 
a követek visszatértek a királyhoz és erről beszámoltak neki, a 
király azt kérdezte : »Hogy nevezik a húst?« Azok azt felelték 
»chor« (vagy »chvar<(). Majd ezt kérdezte : »És a fát?« Azok így 
feleltek ; »razm«. A  király erre így szólt: »Enjiek alapján meg
hagyom őket e helyen és országsat Choraznmak nevezem el«. 
(Chvarazm.) Négyszáz török leányt vitetett el hozzájuk. Hason
latosságukat a törökökkel mindmáig megőrizték.*)

Al-Makdiszí e legendájának további szövegére, mely igen 
érdekes adatokat szolgáltat az Amu-darja medrének megvál
tozásáról, később még részletesebben kitérünk. (Lásd a VI. feje
zetet.) Most egy másik fontos mozzanatra kell rámutatnunk. 
Azonkívül, hogy al-Makdiszí adatai szerint a chorezmiek emléke
zetében még a X. században is elevenen él lombsátrakban, erdők
ben gazdag vidéken lakó távoli halász őseik emlékfe (mely a kelte- 
nfináriak életének fő vonásait juttatja eszünkbe), ebben az elbeszé
lésben a chorezmiek vegyes származására vonatkozó hagyománnyal 
találkozunk, mely szerint eredetükben szerepe volt bizonyos 
száműzött jövevényeknek. Ennek az elbeszélésnek elmosódott 
visszhangját találhatjuk meg már teljesen regényes, mondaszerű 
formában Rizá-Kuli-kán elbeszélésében is.

Al-Bírúní pedig, a régi Chorezm egyetlen olyan történetírója, 
kinek műve ránk maradt, mint emlékezünk, említi a két legrégibb 
időszámítást, melyek között 90 év eltérés van, s melyek mindegyike 
az i. e. XH I. századra esik : az ország eredeti kolonizációjának 
éráját és azt az érát, amelynek kiindulása a chorezmi királyi ház 
mitikus alapítójának, Szijávusnak, Kej-Káúsz fiának Chorezmbe 
érkezése. Tehát már itt is találkozunk azzal a hagyománnyal, 
hogy a chorezmi nép két forrásból ered.

Az archeológiái anyag is igazolja a népi mondák e szívós 
hagyományát.

Igaz ugyan, hogy az i. e. második évezredre, a chorezmi

•) BGA, m , 286. ekk., MITT, I, 185. skk.



bronzkorra vonatkozó anyagunk még nagyon szegényes. Csupán 
néhány szétszórt telephelyet ismerünk és egy, kissé jobb állapotban 
f(ínnmaradt telephelyet, a Dzsanbasz 6. jelzésűt, melyet 1946—40- 
ban J. G. Guljamov és N. N. Vakturszkaja ásott ki. De ez az anyag 
íh megenged némi következtetést.

A  primitív chorezmi kultúra történelmének kelteminári 
H7.akaszát felváltó korszakot elsősorban hatalmas éghajlati válto- 
7.áHok jellemzik. E tekintetben érdekes a Dzsanbasz 4. telephely 
n/tratigráfiája. Nem sokkal azután, hogy a telephely nagy háza 
lűzvész martaléka lett (a megelőző kor rövid tartamáról tanús
kodik az a körülmény, hogy a telephelyet nem dúlták fei), azt a 
homokhalmot, melyen e ház állt, víz árasztotta el. S minthogy 
píuiig a »barachan«-alapzat (az acélszürke Amü-darjai alluvium) 
a kultúrrétegnél 4 méterrel mélyebben fekszik, a víz emelkedésének 
ifícn tekintélyesnek kellett lennie. A  telephely eleinte a mocsár 
vízáradattal időnként elöntött aljára süllyedt (a telephelyet
111 borító agyagtábla alsó rétegei mocsári növények lepré^lődött 
nyomait mutatják), később pedig e mocsár állandó tóvá változott, 
melynek fenekén 40 centiméter vastagságú agyagföld rakódott le. 
Cgylátszik, hogy ez az éghajlati átalakulás azzal az átmenettel 
állt kapcsolatban, mely E u r^ ia  éghajlatának történelmében az 
»atlanti« korszakról a >szubboreális« korszakra való áttérésre 
vezetett, midőn az északi szelek jutottak uralkodó szerephez, melyek 
itolső-Azsiában a nedvesség fő forrásai. Európában ez az át
alakulás kb. az i. e. harmadik évezred közepére, esetleg valamÍTel 
későbbre esik.

Valószínűleg ezzel kapcsolatosan az Amu-darja régi deltájának 
j(tlentős része nagykiterjedésű összefüggő víztartályt alkotott és 
(yhorezm agyagtáblás földjének alaprétegei ezzel kapcsolat
ban rakódtak le. A  lakosság a magasabban fekvő vidékekre szorult 

e medence szélein is továbbfejlődtek a kelteminári kultúra régi 
hagyományai. E kultúra egyenes utóda körülbelül a második 
évezred közepén az általunk ismert primitív chorezmi kultúrák 
közül a második, melyet tazabagjabinak neveztünk el. Az e korból 
Hzármazó telephelyeken, melyek részben az ősi homokbuckákon, 
részben pedig az agyagtáblákon terültek el, réztöredékek kerültek 
rlő (sajnos, egyetlen ép rézszerszámot sem találtunk), a mikrolit 
kultúrához hasonlé kovakőből készült leletek, melyek a kelteminári 
hagyományok folytatásai, továbbá laposfenekű edény, szögletes, 
háromszög és hegyesszögű, tekervényes alakú belevésett díszek
kel. Ez az edény nagyon emlékeztet Szibéria és Kazahsztán 
andronovi kultúrájának edényeire.

Egyelőre még nincsenek közvetlen adataink a tazabagjabiak



gazdálkodásáról, de minden alapunk megvan annak föltételezésére, 
hogy e gazdálkodás ugyanolyan volt, mint az andronoviaké; 
állattenyésztésük is fejlett volt (juhok, ökrök, lovak) és földműve
lésükben már okét is használtak (búzát és más növényeket is ter
mesztettek).

Az állattenyésztés kialakulása, az összes adatok szerint, még 
a kelteminári kultúra történelmének utolsó szakaszára,. * a IH. 
évezred második felére esik. A  Szakszaulszkaja Sztanyica közelében

19. ábra. A  tazabagjabi, azujargctni éa amirábád'C kultúra emlékei.
1. Amirábádi kultúra (a  Dzsanhaaz-4. körzetében fekvő telepről).

2. Szujargani kultúra (Dzaanhasz-6. telep).
3. Tazabagjabi kultúra (Angka-1. telep).

fekvő, A. A. Formozov megvizsgálta késői kelteminári telep, a 
kelteminári kovaköves leletekkel és a kelteminári hagyománnyal 
összhangban álló díszítésekkel ellátott kerámiával együtt már 
főként háziállatok csontját szolgáltatta : a csontok 80%-a tehén 
éa juh (kecske?) csont, a többi a vadlóé, a dzsigetájé.

Mivel a tazabagjabi telephelyeken öntözésnek nincs nyoma, 
azt kell feltételeznünk, hogy a földművelés ebben az idóTjen még 
nem a mesterséges öntözésen, hanem az ú. n. »kairói rendszerű* 
földművelésen alapult, vagyis a folyóvizek mellékét művelték, ahol 
a talajvíz magas szintje elegendő nedvességet nyújt a kultúrnövé
nyek termesztéséhez.

6 Tolsztov : A z  ősi Chorezm



A  tazabagjabi kultúra telephelyeivel együtt más íeW> 
luilyeket ia fedeztünk fel, melyek újabb időkből valók (az i. e. U. 
(évezred második feléből), de itt m ^  egészen más jellegű anyagot 
nyertünk. Itt is találtunk réztöredékeket, de a mi^olitikus kova
kőből készült szerszámok e telephelyeken egyáltalában nem for
dulnak elő. Az edények lapos fenekúek, de már más formájúak és 
ami a legfontosabb, a felületük sima, sárga vagy. vörös, néha pedig 
lokete színűre festett és fényezett. Egyes cserépedények vörös 
alapon fekete színezés nyomait mutatják. Csak elvétve találkozunk 
a tazabagjabihoz hasonló, de sokkal szegényesebb, benyomott diszí- 
lÓHckkel, melyek az edényt körülfutó szögletes rajzokból állnak. 
A kerámia egészében nagyon emlékeztet az anaui középső rétegek 
anyagára s már nem északi, hanem déli kapcsolatokra utal.

A  telephelyek, mint általában, itt is agyagrétegeken terül- 
U;k el.

Ügylátszik, hogy ennek a kultúrának a fejlődése, melyet 
Hzujarganinak neveztük, a Chorezmben feltűnt új ethnikai elem
mel áU kapcsolatban. Ez a népelem történelmi tekintetben a déli 
vidékekkel, az Iráni fennsík és a környező tájak területével állt 
kapcsolatban, ahol, mint ismeretes, már a negyedik évezredtől 
kezdve megindul a letelepült, ekés gazdálkodást folytató földműves ‘ 
ÖH állattenyésztő népek kultúrájának fejlődése, melyek négyszög- 
l(‘tes téglaépületekben laktak és laposfenekű, festett edényeket 
készítettek. Ez volt az a kultúra, melynek alapján a klasszikus Kelet 
legrégibb civilizációi kialakultak.

Fentebb már láttuk, hogy e kultúra hatása már Kelteminár- 
biin is megmutatkozik. Ez a hatás most még jobban előtérbe kerül 
éH nagyon valószínű, hogy már nem csupán kulturális kölcsön
hatásra utal, hanem arra is, hogy Chorezmben dél felől új ethnikai 
<!Koportok települtek meg.

Mivel mind a szujargani kultúra telephelyei, mind pedig a 
tazabagjabi telephelyek egy része is az agyagtáblákon terül el, 
melyek az eltemetett homokbuckákon fekszenek, okunk van annak 
feltevésére, hogy ez a vidék az i. e. második évezred közepe táján 
Hzáradt ki, lehetséges, hogy az Amu-darjának a Szultan-Uiz^g 
nyugati szakaszán történt áttörésével és mai medrének kialakulásá
val kapcsolatosan. Lehet, hogy az Amu-darja felső deltájának föld
rajzi helyzetében beállott e változások nyomán a delta másodszori 
betelepülésével függött össze azoknak a déli törzseknek gyarmato
sító mozgalma is, melyek itt a délchorezmi tó környékén lakó tör
zsekkel találták szembe magukat és annak a befolyásnak jeleiből 
ítélve, melyet a tazabagjabi kultúra a szujargani és a későbbi 
amírábádikultúrakerámiájára gyakorolt, e törzsekkel összeolvadtak.



Minden alapunk megvan arra a föltevésre, hogy ezek a tör
zsek a jafetita nyelveket beszélő népek keleti ágát alkották, melyhez 
a mostani kaukázusi népek tartoznak (grúzok, cserkeszek, dagesz- 
tániak stb.) és amelyhez Mezopotámia, Sziria és Kis-Ázsia legrégibb 
civilizációinak megteremtői tartoztak. E. Herzfeld az Iráni fennsík 
és vidékének jafetita törzseit, melyek a földművelő »festett kerá- 
miájú kultúrát« hozták létre, közös névvel »Kaspi-tó melléki« népek
ként foglalja Össze.̂ ®)

Egy, a régi szubaruihoz közeláUó jafetita nyelvnek az indiai 
mohendisodaroi hieroglif feliratokban található, B. Hroznv által 
felfedezett nyomai és a dravida befolyásnak az előázsiai jafetitáknál 
észlelt, fentebb említett nyomai alapján ítélve, a keleti jafetiták 
kialakulásában úgylátszik igen nagy szerepet játszottak azon 
churri-mitanni vagy szubaru csoporthoz tartozó törzsek, melyek 
a második évezred elején Mitanni hatalmas előázsiai birodalmát 
alkották. Ennek központja Felső-Mezopotámia volt. De a mohend- 
zsodaroi feliratokon található adatok tanúsága szerint itt azok a 
hettita törzsek is játszottak valamelyes szerepet, melyek praefixu- 
mos típusú nyelveket beszéltek.^') Végül Alsó-Mezopotámia szumir 
civilizációjának megteremtői is megőrizték nyelvükben a távoli 
keleti kapcsolatok emlékeit és a szumir nyelv mind szókészletében, 
mind pedig alaktanában az altáji csoport nyelveivel, különösen a 
török nyelvekkel való egyezés világos jeleit mutatja. (Szumir : 
dingir =  isten, török : tengri =  isten, ég ; szumir : Ai =  a hold 
istene, török : Aj =  hold, hónap ; szumir : dag =  kő, török : 
das =  kő, dag =  hegy ; szumir : gus, gun =  három, tíz, török 
ucs, un =  ugyanazon jelentéssel stb.)^ )̂

Mindezek alapján úgylátszik, hogy az Iráni fennsík és a hozzá
tartozó vidékek a legrégibb időktől kezdve Elő-Ázsia mély ethno- 
gráfiai hátteréül szolgáltak és Elő-Ázsia területén a »keleti von- 
zódású« ethnikai elemek ; szumirok, churriták, hettiták és a velük 
rokon népek déli vonzódású elemekkel: szemitákkal és a velük 
rokon népekkel kerültek össze, melyek szintén hozzájárultak az 
előázsiai és kaukázusi jafetita nyelvek kialakulásához ; ezek a

**) E. Herz/eZd. Irán in the Ancient East, London— New-York, 1941.
B. Hrozny. Protoingyijszkijo piszmena i Nyikraszsifrovka. 

( =  A  proto-, ind feliratok óa megfejtjük), VD I, 1940, 2. szám 15 ssk.; V . V .  
Sztruve, Dyesifrovka protoingyijszkih piszmen. ( =  A  prótond feliratok 
megfejtése.) V A N , 1947, 8. szám.

“ ) F. Hőmmel. Ethnologie imd Geographie des altén Oriente. München, 
1920., 21. lap.



nyelvek, mint N. J. Mair V. ö. 329. lap. (A kiadó jegyzéke) 
li inmtatta, már szerfölött kevert jellegűek voltak.

Az Iráni fennsík törzsei, mint láttuk, inár a neolit korban 
M(‘iu voltak elszigetelve északi és déli szomszédaiktól. Nemcsak 
/Vnau és a hozzá hasonló típusú többi kultúrák gyakoroltak befo
lyást az aUuviális síkságok halász népeinek, a kelteminári kultúra 
inogalkotoinak kultúrájára, hanem különösen Anauban szintén 
találunk néhány olyan szögletes díszítésű, vésett cserépedényt, 
moly a kelteminári és a kelteminárit követő ta:cabagjabi kultúra 
iKiolyását tükrözi. Sajnos, semmi támpontunk sincs az Iráni 
Crnnsik festeilen kerámiájára vonatkozóan. A  régészek a hatásos 
tostett edények fényétől ebagadtatva r^lidszerint nem méltatják 
ki'llő figyelemre ezen edények szerényebb válfaját.

Minden okunk megvan azonban annak föltételezésére, hogy 
Anau sem kivétel é? alaposabb vizsgálat mellett délebbre és nyuga
tabbra is ráakadunk a belsőázsiai aUuviális síkságok törzsei által 
gyakorolt hatás nyomaira, különösen a harmadik és második évezred 
V I gén, amikor a viszonylag mozdulatlan halászó törzseket a sokkal 
mozgékonyabb vadászó törzsek váltják fel. Semmi meglepő sem 
írsz abban, ha a harmadik és második évezred előázsiai jafetitáinak 
OHszetételében sikerülni fog nyomára akadnunk annak az előázsiai 
rt hnikai elemnek, amely a késői állattenyésztő keltemináriakkal és 
uz őket felváltó tazabagjablakkal hozható rokonságba.

Ezzel kapcsolatban nem érdektelen megvizsgálnunk Chorezm 
III'vét is (arab írás szerint Chwárizm, az i. u. V III. század elejéről 
Mzármazó chorezmi érmeken Chwrzm, a régi perzsában Uvárazmiá, 
II babilóniban Chumarizma, az elámiban MarazmiS, az Avesztában 
llvairizem, görögül XoQaafiia, latinul Chorasmia). Az i. u. X. 
Hzázadban e szó jelentését már maguk a chorezmiek is elfelejtették, 
II/. al-Makdiszí közölte mépetimológiaí, mely e nevet »hús-fa« 
(•Kszetételnek tartotta, teljesen elfogadhatatlan.

Az összes újabb kutatók megegyeznek abban, hogy e név 
mf'iöodik részében, a zm-«—zem-ben a zem =  föld, ország indo- 
rurópai tövet kell látnunk. (Innen ered a perzsa zamín és az 
orosz zemlja.) Ami az első részt, a chári, chwári elemet illeti, 
/iimak iráni etimológiával történő magyarázatai a legellentéte- 
hcbb találgatásokra vezettek.

Klippert éa Lerch Chorezm nevét Alföldnek fordítják. Búr- 
MDuf, Sachau és Geiger e szót »termékeny föld«-nek fordítják. Justi 
« H Spiegel viszont e szót »rossZ; terméketlen föld« jelentésűnek 
(ártják. Szaveljev feltevése szerint Chorezm =  map földjed. (Iráni :
< ’livar, Chvarséd =  nap, innét a régi szláv napisten neve : Chorsz.) 
Az összes etimológiák közül ez a legvalószínűbb. Azonban, mint



ismeretes a legtöbb régi országnév olyan ethnikai nevekkel kap
csolatos, melyek rendszerint mitológiai képzetekkel társulnak. 
De ha föltesszük, hogy a bennünket érdeklő elnevezés alapjául is 
ethnikai név szolgál, akkor a »Chorezm<( — »a chvárri vagy charri 
nép földjei (valóban, Jákút még a X III. században hangsú
lyozza, hogy a »Chorezm« szó r-jét Dmintegy tasdíd alatt« ejtik, vagyis 
kettőzve és idézi Aszadí arab költőt, aki művében a Chorezm szót 
két r-rel írja). Eszerint ez a szó a keleti jafetita törzsek világába 
vezet bennünket és valószínűvé teszi a charri vagy churri névvel, 
a mitanni birodalmat alkotó churriták törzsi nevével való rokoní- 
tását. Egyelőre az i. e. harmadik-második évezredi Chorezm kul
túrájáról még oly keveset tudunk (ezidőtájt tűnnek fel a churriták 
az előázsiai történelem színterén), hogy nagyon nehéz e tekintetben 
valami határozottat mondanunk. Vitán felül áll azonban, hogy 
Chorezmet és Mitannit elég jól kivehető szálak fűzik össze. Utalok 
arra a meglepő egyezésre, amit (I. és II.) Saiuaatar, ismeretes 
mitanni király neve és Sáuaajar chorezmi király neve között ész
lelhetünk, aki al-Bírúní listáján is szerepel a kinek neve kínai tudó
sításokban és numizmatikai leletekben is előfordul.

SauákaŜ ®) (Sauspi) mitanni isten neve, mely kétségtelenül 
kapcsolatban áll az előbbi névvel, ugyanekkor (I. és II.) ^áus 
chorezmi királyok nevéhez kapcsolódik. Ez a név szintén szerepel 
al-Bírúní felsorolásában. Távolabbi kapcsolatokra utal (I. és II.) 
Artatama mitanni király és. a chorezmi Artamúch neve közti pár
huzam.

A churri-mitanni kapcsolatok azonban más irányú kapcsola
tokkal is összefonódnak, melyek az előázsiai jafetita világba, a 
chorezmi-chatti kapcsolatokhoz vezetnek el bennünket. Azon a 
már önmagában véve ig sokat mondó párhuzamon kívül, mely a 
chattu (hettita) népnév és a masszageták (onagy getákd) előázsiai 
népe nevének alapeleme között fennáll (Sztrabón a chorezmieket is 
ezekhez sorolta), felemlítem még azt a meglepő egyezést, melyre 
nincs párhuzam az iráni és török világban, a chorezmi ; ama =  
csatorna és a prótohettita : ama =  forrás, kútfő egyezését (e 
chorezmi szó mindmáig megtalálható az üzbég nyelv chorezmi 
tájszólásában).

E párhuzamok az anyagi kultúra terén is megfigyelhetők. 
Az antik chorezmi ruha, mely gyűjteményünk kis szobrain látható, 
sok közös vonást mutat a kisázsiai törzsek ruházatával, már

“ ) Érdekes a §ka affixum, mely később a belsöázsiai, i. u. I— III, 
századi kusán királyok nevében fordul elő : Kaniaka, Chuviaka, és a dinasztia 
nevének egyik változata : Turuska.



iiincnnyire e mhazatot a hettita és óperzsa domborművek és a 
fr,nrög művészet emlékei alapján ismerjük, a »£rígiai sapkától* és a 
inagasszárú csizmától kezdve, mely oly jellemző sajátossága a 
liot.tita férfiak öltözetének, egészen a női ruházat teljes kelléktáráig. 
M'Abbek között a £laspi-tó mögötti daha-masszageta törzsek lég
ii ö/.vetlenebb leszármazottai, a türkmén-teke nép nőinek ruházata 
iiiiiídmáig megőrzi azon jellegét, mely meglepően közel áll a régi 
domborműveken látható hettita királynők és istennők ruházatá- 
Ikiz.'*) Mindez természetesen nem elégséges áhhoz, hogy belőle bár
miféle komoly történelmi következtetést vonjunk le. Ezek csupán 
iitiilások, jelek, melyek a kutatók figyelmét Nyugat-Eurázsia népei 
rt hnológiájának megoldatlan és egyelőre, sajnos, még megoldhatat
lan problémáira irányítják; e problémák csak új archeológia! 
adatok gyűjtése után oldhatók meg. Csak egyet jelenthetünk k i: 
azon kapcsolatok, melyek Belső-Ázsia népei és az előázsiai etno- 
fj;ráfiai ^ á g  között fennállnak, igen régi korra, az indoeurópai kor 
rlőtti időkre nyúlnak vissza és hogy a középázsiai törzsek szerepé
nek számbavétele nélkül aligha lehet teljesen megoldani az ókori 
l*'lő-Ázsia jafetita népei és az általuk létrehozott birodalmak 
orodetének problémáját.

Bármerre nyúltak is e szálak, Chorezmet »Chvarri (Charri) 
földjét* teljes egérében tekintetbe kell vennünk a churri probléma 
megoldásánál. Ezzel kapcsolatosan nem szabad elfelejtenihik, hogy 
éppen a hettita nyelvek között találkozunk az első olyan nyelvvel, 
mely az indoeurópai nyelvrendszer határozott jeleit mutatja és 
hogy Mitanniban találkozunk először Mitra, Varuna és Ná^atja 
iiidoíráni istenek nevével és a lótenyésztés indoiráni terminológiá
jával. Természetesen nincs kellő alapunk ahhoz, hogy széleskörű 
migrációs konstrukciókat építsünk, melyek a már kialakult indo- 
ourópaiakat hol nyugatra, hol pedig keletre terelik és a »kentum« 
népeket, vagyis az indoeurópaiak nyugati csoportját arra készteti^, 
hogy meghódítsák a hettiták országát, az indusokat pedig, hogy 
elfoglalják Mitannit. Valójában úgy látszik, hogy azon bonyolult 
folyamatoknak egészen a Földközi-tenger keleti feléig elható 
vÍHszhangjaival van dolgunk, melyek során keveredés révén a 
régi jafetita és valószínűleg más iráni és középázsiai indoeurópai 
kor előtti nyelvek és hihetőleg az északi Pontuszi és Kaspi-tó 
menti szteppék nyelvei, a még szerfölött archaikus fokon álló 
indoeurópai nyelv első formái kikristályosodnak.

Mint ismeretes, a próto-indoeurópai nyelv e korai szakaszai 
nkár az i. e. harmadik évezredben megfigyeíhetők a kasszita nyelv 
emlékeiben.

Lásd »Drevnyij Chorezmi, 197. ssk.



Érdeklődésre tarthatnak számot azok az emlékek, amelyek 
a további kutatás folyamán fényt deríthetnek azokra a bonyolult 
és homályos problémákra, melyek az óvilág népei kialakulásának 
egyik legvitatottabb és legfőbb problémájához, az indoeurópaiak 
ethnikai kialakulásának problémáihoz vezetnek el bennüi^et; 
t. i. a Szultan-Uizdag északnyugati előhegyei: Csilpyk, Kara* 
tűbe és Bes-tübe homokos magaslatain italunk 1940-ben fel
fedezett sziklába vésett jelek.

Ezek a sziklák feltevésünk szerint a legrégibb időkben temet
kezési szertartás helyéül szolgáltak. Az ősi szertartás szerint, mely 
később változott formában a zoroaszteri vallás szertartásai közé is 
bekerült, itt helyezték el a madarak és szárazföldi ragadozók étkéül 
szánt hullákat. Ezt a feltevést igazolja az, hogy később, időszámí< 
tásunk elején, e magaslatok eg3Őke, Csilpyk, valódi »dachmávái,
— »haUgatás tornyává^, az ortodox zoroaszteri vallás jelleg
zetes sírépítményévé lett.

E sziklák felszínét teljesen ellepik azok a rájuk vésett, igen 
változatos jelek, melyek legrégibb csoportja különféle geometriai 
vonalakból áll, (ezek között a legtöbbször egyenes és ferde, festői 
összeállításba tömörített rovátkák találhatók). Ez a csoport figye
lemreméltó hasonlóságot mutat egyfelől az Azovi-tenger melléki, 
a bronzkorra datálható, sziklába vésett jelekkel, (az 0. N. Bader 
által megvizsgált »Kősir«), másfelől pedig India, Elam, Mezopo’ 
támia és a hettita királyság archaikus hieroglifáival,^®)

V. V. Sztruve akadémikus egyik legutóbbi művében, mely
ben helyreigazításokat eszközöl a mohendzsodari felirat
B. Hrozny által eszközölt történelmi interpretációján, ezekben 
éppen a churrita törzsek emlékét véli felfedezni. Ha így van, 
akkor az előadottak világánál Chorezm őstörténelme még nagyobb 
joggal játszhat szerepet a churrita probléma kibogozásánál.
* Térjünk vissza azonban Chorezm azon eseményeihez, 

melyekre a chorezmi bronzkori emlékek hívják fel figyelmünket. 
Figyelembe kell vennünk, hogy az az archeológiailag datált idő
pont, amikor Chorezmben új ethnikai elemek bukkannak fel, —  
valószínűleg az Iráni fennsík keleti széleitől a Murgáb, vagy Amu- 
darja mentén előnyomuló churrita-törzsek, — egybeesik az al- 
Bírúní szerinti chorezmi időszámítás kezdetével, mely mint látjuk, 
az i. e. tizenharmadik évszázadra tehető. Bírúní ezzel az időponttal 
köti össze az isteni hős, Szijávus Chorezmbe érkezését és a cho
rezmi birodalom megalapítását.

**) Lásd Sz. P . Tolsztov. K  voproszu o protochorezmijszkoj piazmen- 
nosztyi ( =  A  protochorczini írás kérdéséhez) KSzTTMK, X V , 1947., 38. skkJ. 
topábbá »Drevnyij Chorezin», 7L skk.



Szijávus (más változat szerint Szijávachs), az i. u. X . század 
uralkodó ősi chorezmi dmasztia mitikus őse fontos helyet 

loglal el az iráni mitológiában és eposzban.
Szijávust Szijávarsan néven már az Av'esztá is ismerik 

A Sáhnáméban Szijávusról terjedelmes fejezet szól. Mind az 
Avesztában és a peŰevi irodalomban, mind pedig a Sáhnáméban 
HŐI még Bírúnínál: is. Szijávarsan (Szijávus) csupán csak mint 
hős, féhísten szerepel. Mélyrehatóbb. elemzés révén azonban ki* 
derül, hogy eredetileg mint istenség lépett fel, de később a zoro- 
aHzteri pantheon alakjai másodrangú helyre szorították vissza. 
Szijávus, Kej-Káúsz (az Avesztában ELava Usza) fia, aki a Kajá- 
ni(Lák, az iráni hagyomány legendás második walkodócsaládjának 
második királya. Titokzatos, gyönyörű leánytól született, akit 
Kej-Káúsz harcosai egy erdőben találtak Túrán határán (úgy 
látszik egy erdei istennő, egy dryasz ősi alakja). Szijávus születé- 
H é t ő l  kezdve (születése anyja életébe került) mindenkit ámulatba 
e j t  földöntúli szépségével. Visszautasítja mostoha anyja bűnös 
Hzenvedélyét, ki ezért megrágalmazza. Szijávusnak fekete paripán 
arany sisakban tűzpróbát kell kiállnia, hatalmas lángok között 
kell átugratnia. Az istenítéletből azonban győztesen kerül ki és 
visszaszerzi becsületét, majd résztvesz a Túrán elleni hadjáratban. 
A háború befejezése után Afirászijáb túráni királyhoz látogat el, 
kinek leányát nőül veszi. Apósától Túránban egyes területeket 
kap ajándékul, melyeken Kang-diz, vagy Kang-i-Szijávach» 
gyönyörű várát építi fel. Ismét rágalom áldozata lesz és- az Afrá- 
Mziáb által titokban ellene küldött gyilkosok kezétől esik el. Szijá- 
vusért fia áll bosszút (az Avesztá szerint imokája, Szijávarsan 
leányának A&ászijáb testvérétől, Agrérat-tól született fia, látha
tóan. a mondának egy valószínűleg sokkal régibb, matriarchális 
változata), Kej-Choszrov, az Avesztában Kava Haoszrava, aki 
diadalmasan leszámolt hitszegő nagyatyjával (illetve dédatyjával) 
H egyesítette az »árja földeket* és a chorezmi hagyomány szerint 
az ekő chorezmi dinasztiát alapította.

Kétségtelen, hogy fhisztorizált« mitikus elbeszéléssel van 
dolgunk, mely a növényvilág meghaló és újjászülető istenének 
(Ozirisznek, Attisznak, Adónisznak és egyéb, hozzájuk hasonló 
isteneknek) alakjaival fűződik össze. A  Szijávus-monda szoros 
kapcsolatban áU egyik görög változatával, a Hippolytoszról szóló 
mítosszal. A  mostoha-anya által történt megrágalmaztatáson 
kívül szerepel itt még olyan jellegzetes vonás is, mint a hős asszo
ciációja egy lóval. Szijávusnak árulás ártatlan áldozataként történt 
halála s azután az érte bosszútáDó fia (illetve unokája) személyében 
való visszatérése alakját a földművesek szenvedő istenéről szóló
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initosz jellegzetes vonásaival egészíti ki. A  lóval való kapcsolaton 
Uíviil jellemző vonások még azok a sajátosságok, melyek Szijávust 
II cthonikus (alvilági) istenek körébe utalják : fekete lovon ül, a 
l'rkete ló pedig Angró Mainjus (Ariman) szokásos attribútuma és 
inogtestesltője, a túzpróbás istenítélet pedig a földalatti tűz kultu- 
K/.ával hozza őt kapcsolatba.

Szijávus (Szijávachs, Szijávarsan) mind onomasztikai, mind 
|)('.dig mitológiai tekintetben kapcsolatban áll Szabasziosz (a fHg 
tS/aobadz) trák-£ríg lovas-isten alakjával, távolabbi szálak pedig a 
»M/Iáv Héfaisztosz«, Szvarog, a földalatti tűz istene alakjával, vagy 
rH(5tleg annak egyik legnagyobb tiszteletben álló megtestesítőjével, 
iSAvarozsicacsal fűzik össze, (kinek neve patronimikus affixummal 
kí^pződött, akárcsak Szijávusnak az Avesztában szereplő neve —
V,  ö. Szvarozs-J-ics Szijávars-f-an).

Az i. e. I. évszázadtól az i. u. V ili.  századig a chorezmi 
i'irraeknek —  lovas isten képében —  éppen Szijávus a kedvelt alakja. 
A lókultusz, mely számtalan kis szobron és lófejet ábrázoló emléken 
tükröződik vissza és az érmeken látható lovas alak éppúgy, mint 
HZ isten neve, a chorezmi-trák kapcsolatok biztos láncszeme és 
Oliorezm ethnikai és kulturális kapcsolatainak új és az előzőnél 
Mokkal későbbi vonalát tárja fel már abban a korban, melyben itt 
az indoeurópai törzsek jelennek meg a színen.

Természetesen egyelőre még lehetetlen földerítenünk e 
kapcsolatok kialakulásának folyamatát. Egy azonban kétségtelen :
11 chorezmiek az i. e. második és ekő évezred határán a chorezmi 
ii(̂ p kialakulása általunk vizsgált szakaszai közül a harmadik 
H/akasz folyamán, mint a régi indoeurópai törzsek láncolatának 
r̂ ŷik tagja lépnek fel, vagyis a Fekete- és Káspi-tengert gyűrű 
alakban körülvevő azon törzsek egyikeként, melyeket közös néven 
trák-kimeriekként foglalhatunk össze. A  chorezmiek Sztrabón 
H/erint a masszageta népek csoportjába tartoznak, kiknek neve is 
(onagy geták«) válasz a trák-geták és a tira-geták (»dnyeszterí- 
f;cták«) nevére. A  choreznüek szomszédai északnyugaton és 
<*szakkeleten a dahák törzsei; ugyanekkor a hallani geták a 
<lákok szomszédságában tanyáznak. Mint a trákoknál, a massza- 
'̂ctáknál is, a totemikus szertartások között központi helyet foglal 

v\ 16 kultusza. A  masszageták szokásai között egész sor jellegzetes 
párhuzam található a trák agathyrszek szokásaival (lakodalmi 
/•H temetési szertartások). Egész sereg egyezést fedezhetünk fel 
a személynevek között is. (Szpargapiszész, Tamirasz a trákoknál, 
•Szpargapiszész, Tomyrisz a masszagetáknál).

Úgylátszik, megvan a kellő alapunk annak feltételezésére, 
hogy Chorezm ÍFöldjén az ősi indoeurópai törzsek három nagy



területe érintkezett: az indoirániaké, ezek kialakulásának köz
pontja minden jel szerint az Iráni-fennsík keleti vidékein, a mostani 
Jíyugat-Afganisztán területén feküdt és hasonlóképen felölelte az 
Amu-darja felső folyását is; o trák-kimmereké, akik az Aral-tó 
mellékét és a Káspi-tenger mögötti sztyeppéket lakták és távolabb 
njrugatra a Dunamedencéig hatoltak; végül a szakáké, vagy 
szkitháké, akik Belső-Ázsia sztyeppéinek és hegységeinek keleti 
határvidékeit foglalták el, lassai^ént beszüremked^tek a trák- 
kimmerek közé és velük egybeolvadtak. Mindenesetre az i. e. 
első évezred közepének perzsa és antik kútfői az Aral-tó menti 
masszagétákat már szaluzálódásuk nagyon előrehaladott szaka
szában találják.

Az Avesztá azon mondáinak csoportja, melyek az első Kajá- 
nidák, különösen Szijávarsan és Hanszrava hőstetteivel kapcso
latosak, tavakban gazdag vidéken Urvától (Sachau szerint =  
Urgencs), a Vorukas-tótól ( =  Aral-tó) és a (Szir-darja alsó folyá
sánál lakó) a dáhok és a szarmaták (a volgamenti sztyeppét lakó 
Bzarimok) földjétől nem messze alakul ki. Itt, a Vorukas-tó köze
lében, annak csatornák alkotta szigetein, vagyis az Amu-darja 
deltájában alakul ki a »hét karsvard, — a legrégebben betelepült' 
terület, ahol a szent bikán, Szarszaokon megjelennek az első emberi 
nemzedékek és a mazdeizmus szent tüzei, melyek közül a legré
gebbit és a legnagyobb tiszteletben állót a chorezmi hegyek egyi
kének csúcsán Jima-Dzsemsíd állítja fel. Hy módon a fentebb 
vizsgált folyamatok eredményeként, melyek sorában, úgylátszik, 
kimagasló szerep jut a churrita törzsek északkeleti ágának, jön 
létre »Arjanem Vaidzsó«, »Üj Ariána«, illetve »a churriták új országai 
a szó maga a »Charri-zem« =  »Churriták földje«, illetve »A Nap 
(népének) Földje« név szinonimája.

Expedíciónk munkatársainak egyike, J. V. Korozov fiatal 
régész állapította meg kutatásai során, hogy a chorezmi néphit 
még a közelmúltban is egész sereg olyan hagyományt őrzött meg, 
melyek az Avesztában és a pehlevi hagyományban Arjanem Vai- 
dzsóval kapcsolatos mitikus hősök tetteit Chorezm földjével fűzik 
egybe.

Így például, Chodzsejli város közelében, Mazlum-chanszlu 
temetőül szolgáló dombján hatalmas kurgan emelkedik, mslynek 
neve Dzsumart-Kaszszab (szószer int : »Dzsumart-mészáros«). 
A  hagyomány szerint ide temettek egy hasonló nevű »szentet« és 
ezzel a halommal szertartások álltak kapcsolatban, melyek célja 
az állatok közt dúló járványok megszüntetése volt. Á  kurgan 
mellett található »Samun-nabi<i (iSamun próféta«) síremléke, mely
hez a bibliai Sámsoiiról szóló elbeszélésre emlékeztető legendák



fűződnek. Dzsumurt-tau környékén, az Amu-darja, balpartján 
volt »Sispajgambar« (»Szét próféta*) sírhelye, melyhez és vele szem- 
Ix̂ n, a folyó jobb partján fekvő antik várhoz, Gjaur-kalához a 
Síiinson-legenda egy másik változata kapcsolódik. Az emlékeknek 
«>H mondáknak ez az egész komplexuma kétségkívül Gajómart* 
Kiíjúmerszszel (Dzsimiart; Dzsumurt), egy ősiráni mitikus hőssel 
<ill kapcsolatban, aki a bikával van asszociálva (maga a név, 
K . V. Trever szerint, »bika-ember«-t je lent; a bika Gajómart 
állandó attribútuma) és aki Arjanem Vaidzsó-ban a Dájtjá szent 
folyó (adataink szerint kétségkívül az Amu-darja) partján élt, 
inig bikája a túlsó parton. Jellemző, hogy a korai muzulmán 
|HTzsa hagyományban Kajúmersz állandóan hol a bibliai Szét-tel, 
liol pedig a bibliai Sámsonnal kerül rokonságba.

Choszrov személyében annak a keleti churrita vezérnek 
már félig történelmi alakját kell látnunk, akit Agrérat és Szijávar- 
Nun leánya révén a genealógiai hagyomány az ősi helyi istenek 
világába emelt.

C!sak mellékesen érintjük a Zarathustra alakjával össze- 
Hzövődött Arjanem Vaidzsó-ról szóló legendák második ciklusát. 
A »gáták« és az Avesztá egyéb, sokkal k^őbbi részei annak a heves 
küzdelemnek kifejlődéséhez vezetnek el bennünket, mely a Jkavik 

karapanok (a trák-frig világ habirjai és koribantjai nevének 
keleti változata) papi testületei között dúlt. E testületek közül 
az első neveli ki az Ősi mitikus próféta, Zarathustra (a trák Zalmok- 
Hzisz nyilvánvaló párhuzama) tanának azon követőit, akik a 
monotheizmus elemeit primitív animisztikus hiedelmekkel kap* 
(tHolják össze, melyekhez még a zoroasztrizmus dualisztikus elemei 
járulnak.

A  zoroaszteri hagyomány vizsgálata közben kiderül, hogy e 
küzdelem első szakaszának'Arjanem Vaidzsó, Chorezm a színhelye, 
Zarathustra állítólagos hazája, de a küzdelem maga Baktriában, 
Vistászpa király udvarában fejeződik be diadalmasan. Vistászpát 
i'> hagyomány homályos dinasztikus kapcsolatok alapján a Chosz- 
rovok chorezmi uralkodóházával fűzi egybe.

Kétségtelen, hogy a zoroasztrizmusnak bonyolult története 
van és az antik szerzők, a tőlük évezredek távolságával elválasz
tott ősi próféta, Zarathustra alakját Médiában és Perzsiában vélik 
fölfedezni.

Azonban kétségtelen, hogy a ránkmaradt avesztai hagyo
mány keleti eredetű és e hagyomány Nyugatíránba történt beha
tolásának össze kellett függnie az i. u. I. századi párthus király, 
Vologaszész vallásreformáló tevékenységével. Ha igaza van 
Marquartnak, aki azt állítja, hogy Belső-Ázsia az Achaimenidák



előtt végbement politikai egyesülésének központja Chorezm volt 
(már pedig alább látni fogjuk, hogy az ő érveit nem egy új érvvel 
lehet kiegészítenünk) és hogy Baktria fölemelkedése csupán az 
Achaimenidák korával függ össze, akkor az Avesztá és a későbbi 
hagyomány legendás történelmi és földrajzi elképzelése mögött 
Belső-Ázsia és Kelet-Irán valóságos politikai történetének körvo-^ 
nalait fedezhetjük fel. Az ősi prót-Iohisztórikus Chorezm azon 
mithoszai és epikus mondái, melyeket az i. e. V—IV. század 
folyamán a baktriai »átravanok« (»Tűz papjai«) gyűjtöttek össze 
és jegyeztek fel, akik a chorezmi Zarathustra tetteinek szinhelyét 
a saját hazájuk földjére helyezték, végleges formájukat a párthus 
király udvarában nyerik el, aki saját nemzetségét ugyancsak a 
chorezmi Szijávus ivadékaira vezeti vissza, de a hagyományt a 
baktriaiak szemszögéből tekinti. Innen ered az arsakidák erede
téről szóló sztrabóni elbeszélés egyik változata is, mely az Arsaki- 
dákat Baktriából eredezteti és a »Pahlaví« (balchiak, baktriaiak) 
büszke név is, melyet a párthus uralkodók vesznek fel. Az Avesztá 
mit sem tud az Achaimenidákról, Az utolsó Achaimenidák felvétele 
a későbbi párszi vallásos irodalomba a Szászánidák idején ugyan
olyan esetlen hamisítás, mint Nagy Sándort megtenni Dareios 
fiának és az Achaimenidákra visszavezetni Sztachr papjait, ezeket 
a tartományi fejedelmeket, akik az i. u. ü l. században megvetették 
az alapját egy új perzsa dinasztiának.

A baktriai papi testületekben az Avesztá földrajza, mely 
kezdetben Chorezm tavai és folyói tájékának szűk területéhez 
alkalmazkodott és az Avesztá-i történelem, mely a Chorezmet 
környező törzsek ellen vívott háborúkról szól, kitágúl egész Kelet- 
Irán és Belső-Ázsia méreteire. A  Szászánida-kor tudatlan hamisítói 
pedig, akik a számukra felfoghatatlan neveket és eseményeket a 
saját történelmi és* földrajzi fogalmaik köréhez igyekeztek kap
csolni, az egyes pontokat és eseményeket a Szászánida birodalom 
határai közé helyezik át és azokat a késői zoroaszteri igazhitűség 
akkori központjaival társítják.

E későbbi rétegektől megtisztított Avesztá ily módon mint 
Chorezm és környező országok történelmének elsőrendű forrása 
áll előttünk az i. e. X H I század és az i. e. I. évezred utolsó szá
zadai közti időre vonatkozóan. De felhasználása még roppant 
nagy kritikai munkát igényel.

E korszak kezdeti szakasza artiheológiai tekintetben még 
elég kevéssé világos. Az i. e. első évezred elejére esik a szujargani 
kultúrának egŷ  új kultúrával történt felváltása ; ezt a kultúrát 
mi amirábádi kultúrának nevezzük.^®) E kultúrát jellemzi, hogy

•̂) Lásd : »Drevnynij Chorezm*, 68. skk.



A festett kerámia régi formáinak helyébe a még mindig korong 
luMkül készített, főként fekete éa feketésszürke edények új típusa 
ló|). Ezek lapos feneküek és szájuk ferdén visszahajlik, legtöbbször 
Htimmiféle disz sincs rajtuk, néha pedig szájuk hajtásánál fenyőfa- 
N7.orú vésett rajz díszíti őket, mely leginkább a Kaukázus északi 
tilőtere preszkita gorogyisoséinek kerámiájára emlékeztet (kobja- 
kovi gorogyiscse),

A  fából készült pilléres ovális házak helyét hosszú, a régi 
módon a homokos dünákra épített, de már téglából készült épü
letek foglalják el. így  például a Dzsanbasz 7. jelzésű telepen van 
rf![y ház, mely 70 méter hosszúságot ér el és két párhuzamos szűk 
lolyosószerű helyiségből áll. Ügylátszik, a családi élet viszonyaiban 
nagy változások történtek. Az etnográfiai párhuzamok már nem 
a/, andamánokhoz, hanem az irokézekhez vezetnek el bennünket. 
A ház terjedelmesebb méretei rendszerint a páros családok életében 
végbement további elkülönüléssel kapcsolatosak ; e családok még 
kOzös fedél alatt laknak, de a közös tűzhely már nem tartja össze 
Aket s annak helyét állandó, egyvonalba sorakozó családi tűzhelyek 
foglalják el.

Az öntözés még nem ért el észrevehető fejlődést; az amírá- 
Ixidi telepek továbbra is a csatornák mentén terültek el és úgy- 
látszik még mindig a kairói-rendszerű gazdálkodáson alapulnak. 
Mindez a társadalmi fejlődés még eléggé kezdetleges színvonalról 
tanúskodik, a barbárság középső fokán, esetleg legfelsőbb fokának 
(elején álló társadalomról, mely aligha emelkedett az ismert irokéz 
törzsszövetséghez hasonló szövetkezés színvonala fölé.

Kava Hauszravában, a chorezmi birodalom »megalapítójában« 
inkább az irokéz törzsszövetség megalkotójának, Hiawathának, 
mint a megelőző és következő századok keleti harcos önkény- 
uralmi rendszerei alapítóinak hasonmását kell látnunk.

De a társadalom már a civilizáció határán áll. Már csak egy 
lópést kell tennie. S e lépést az i. e. V il i—VTI. század táján meg is 
t(.‘tte. Chorezm történelmének új korszakába lépett, abba a kor- 
Hzakba, melyben a chorezmiek, al-Bírúní szavai szerint, időszámí
tásukat a régi Kelet általános hagyományainak megfelelően 
királyaik uralkodási éveinek alapján kezdik vezetni. Lezárult a 
c.liorezmi törzszövetség történelmének homályos korszaka, amikor 
(1 szövetség élén a nemzetségüket az isteni Szijávustól származtató 
papi vezérek állottak.



VI. FEJEZET.

A  SZENT KANGHA.

1.

Sokkal gazdagabban és sokoldalúbban jeUemezbetjük a 
chorezmi történelem következő korszakát, amely az i. e. I. év
ezred közepétől az i. u. IV. századig eltelt időt, vagyis kb. 1000 
évet ölel fel. E korszak kezdőpontját egész pontosan nem tudjuk 
ugyan meghatározni, azonban az archeológiái adatok és az alább 
felhozott történelmi érvek összegezése alapján, e korszak elejét 
az i. e. V U l—v n . század tájékára tehetjük.

Chorezm e korszakbeh kiiltúráját, annak ellenére, hogy 
jelentős időtartamról és igen gazdag kronológiai változatokról van 
8ZÓ, minden téren megnyilvánuló, figyelemreméltó egység jellemzi.

így  például az ókori Chorezm történelmének minden szaka
szát jellemzik az épitészet és erőditési rendszer általános sajátos
ságai : a nagy négyzetalakú 40x40x10 cm szabvány-méretű nyers
tégla elterj^tsége, melytől csak jelentéktelen eltérések vannak, 
e ^ ik  vagy másik irányba : a félköralakú, vagy elliptikus kereszt
metszetű boltívek általános típusa, a ferdén elhelyezett falréte
gekkel ; a védelmi építmények lényegében azonos rendszere: 
belső lövészerkélyekkel ellátott falak, melyeken védőfedél alól 
folytatott harcra szánt, magas »nyHalakú« lőrések vannak ; rend
kívül jellemző a kapuŰioz vezető feljáratokat védő, megerősített 
»labirintusok« típusa, a négyzet*, vagy téglalapalapú tornyok túl
súlya.

Az egész ókor folyamán nagy szívóssággal tartják magukat 
a háromszögalakú heggyel eUátott, hengeres szkita nyílvesszők, 
melyek a Fekete-tenger északi partmellékén igen hosszú ideig el 
voltak terjedve.

Minden telep jellemző leletei a nagy, ovális alakú magtörők.
A  kerámia területén Chorezm egész ókori történelme folyamán 

dominál a kiváló minőségű, főkéAt lábbal forgatott korongon 
készült kézműves edény, melyet legtöbbször vörös »engobe«



21. ábra. A  »lakdépüleíül szolgáló, falakkal körülvett gorogyiscskéh* em- 
It'kei. 1. Küzeli-gúr; 2. Kalalü-gür; 3, a #faU rekonstruálva; 4. küzeligüri 

kerámia; 5. archaikus atüusú szobrocskák; 6. küzeligüri nyílhegyek.



vagy lakk borít; ennek az edénynek néhány formája kis változá
sokkal az egész évezred folyamán megmarad. Annak ellenére, hogy 
a diszek típusai igen változatosak, mégis meg lehet állapítani, 
hogy Chorezm egész ókori történelme folyamán, a színes üvegből 
készített, importált kis üveggyöngyök voltak a legkedveltebbek. 
A  következő korszakban közkeletűvé vált, drágakőből készült 
gyöngyök, az átfúrt pirit kristályokból helyben készített kis priz- 
matikus gyöngyöket leszámítva, jelentéktelen százalékot tesznek ki.

Alább látni fogjuk, hogy a kultúra külső megjelenési formái
nak ezen egysége mögött a társadalmi, gazdasági alapok sokkal 
mélyrehatóbb egysége rejlik, de a fentebb kifejtettek is elég
ségesek ahhoz, hogy a chorezmi ókort pontosan körvonalazott 
kornak tekintsük, mely belsőleg egységes és egységében szembenáU 
a megelőző és utána következő, tőle erősen különböző korszakoktól.

2.
A  legrégibb, abból a korból vaJó gorogyiscsét, amellyel a 

chorezmi történelem új szakaszának kezdetét datálhatjuk, a 
Turkmén Szovjet Szocialista Köztársaság tasauzi körzetében fekvő 
négykor öntözött földeken^, a csermenjabi régi csatorna övezeté
ben tártuk fel 1939. évi kutatásaink során.

Ettől a csatornától meglehetősen távol, a déli Daudan régi 
medrétől délre, a kavicsos magaslatokon terült el két hatalmas 
telep, Kalaly-gyr 1. és KüzeU-gyr. Az első rombuszalakú, l.lOOx 
700 méter méretű, a másik háromszögalakú a domb formájának 
megfelelően és feliúete 1.000x400 méter.

Ezeknek a gorogyiscséknek a vizsgálata azt mutatta, hogy 
az i. e. első évezred közepére nyúlnak vissza ; erre mutat a bronz 
j^zkíta« nyilak archaikus jellege ; az üyen nyilak egészen az i. e. 
V I—rv. századig mutathatók ki. Ugyancsak erre az időre vall az 
eléggé durva, kézi korongon készült kerámia, melynek jellegzetes, 
vízszintesen rovátkolt felülete van. Ilyen kerámiával találkozunk 
azoknak a későbbi gorogyiscséknek legalsóbb rétegeiben, amelyek 
virágkorukat a következő Kangha-korban érték el (Bazar-kala, 
Dzsanbasz-kala).

A  telepek alaprajza igen sajátságos : a telep egész hatalmaa 
belső térségén egyáltalában nincs semmiféle kultúrréteg ; ez az 
egész térség nem más, mint puszta, kavicsos, szűz dombfelület,

A  gorogyiscsék lakóinak élete teljes egészében a gorogyiscse 
egész főterét körülvevő, hosszú, szűk, boltozatos folyosószerű, a 
város hatalmas falaiba zárt helyiségekbe összpontosúlt. Kalaly-

*) Lásd : »Drevnyij Chorezm#, 77. skk.
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Kyrben két párhuzamos belső folyosószerű lakósor volt, Küzeli- 
fíyrben j)edig összesen három.

A  gorog3riscsékben semmi más lakóházat nem fedeztünk fel. 
A Kalaly-gyr északi fala mellett fekvő többszobás építmény, mint 
kiderült, temetkezési hely, »halottak háza« volt, ahol nagy agyag
urnákban őrizték a halottak csontjait.

A  »lakóhelyül szolgáló, falakkal körülvett gorogyiscsék« alap
rajzának világos párhuzamát ismerhetjük fel az* Avesztában leüt 
•négyzetalakú Vará«-ban, amely Jima mitikus hős (a középkori 
rjKjazban Dzsemsíd) építette, megerősített település vo lt :

»És Jima felépítette Varát, amelynek mind a négy oldala egy 
lófutamatnyi hosszúságú volt (Darmesteter szerint kb. 3 km — Sz.T.) 
íVs bikákat, embereket, kutyákat, madarakat és vörös, lobogó 
tüzeket vitt oda. A lófutamatnyi hosszú Varát úgy építette fel, hogy 
mind a négy oldalán emberi lakótelep , v o lt ; a lófutamatnyi hosszú- 
Hágú Vara mind a négy oldalán karámot épített a nyájak számára.

Egy hátra (kb. másfél kilométer) hosszúságú úton vizet 
vezetett oda. Ott lakótelepeket, házat, boltívet, udvart épített, 
a/,az minden oldaláról zárt helyet.

Az építmény külső részén kilenc folyosót készített, középütt 
hatot, belül hármat...

És készített bejáratot, és világító nyílást is . . .« (Vendidad, 
ÍI., 33— 38-ig.)

Ez a homályos szöveg érthetővé válik, ha egybevetjük a mi 
telepeink leírásával s ugyanakkor e telepek felépítenek és alap
rajzának sok részletére is fényt derít.

A  telep hatalmas, üres, belső területe, amely az eisŐ pillanatra 
jinnjdra érthetetlen, — karámul szolgált a nyáj részére. Az erődít
mény egész alaprajzának megtervezésénél a főszempont: a nyáj 
védelme volt.

A  települések ilyen elv szerint készült alaprajzára több 
('ithnográfiai párhuzam található, kezdve a délkeleti bantule kraal- 
jától (jellemző, hogy az ilyen típusú falvak holland elnevezése, 
»Kraal«, mely bevett terminussá vált az ethnográfiai irodalomban, 
Hzintén annyit jelent, mint »karám«), —  ennek két koncentrikusan 
<ilhelyezett kerítése van, s az ezek közötti szűk folyosón foglalnak 
helyet a benszülöttek viskói, e viskókkal körülvett belső üres 
térséget pedig karámul használják fel, —  egészen a XVUI. századi 
«'s X IX . század eleji síksági cserkesz-falva^g.

Grorogyiscséink alaprajza, a chorezmi történelem vizsgált 
korszaka társadalmi-gazdasági létének egyszeribe sok oldalát 
világítja meg előttünk. Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy e 
gazdálkodás településsel volt egybekötve, a főszerepet az állatte-



nyésztés játszotta benne; emellett azonban földművelésael is 
foglalkoztak, —  erről tanúskodik az öntözési hálózat, amelyre 
k^őbb fogunk kitérni. E korszakban azonban a földművelés 
nyilvánvalóan csak másodrangú szerepet játszik.

Lényegében egyetlen, hatalmaa, hosszú épületet látunk itt, 
amely általában (ha egybevetjük a hasonló településekkel) hat-hét 
kilométer hosszúságban nyúlik e l ; ebben a legszerényebb becslés 
szerint ia több ezer ember fér el. Az, hogy semmi jel sem mutat a 
gorogyiscsében lakó közösség belső tagozódására, vagy a lakótelepek 
valamelyes észrevehető társadalmi differenciálódására, annak fel
tevésére késztet bennünket, hogy itt a társadalmi szervezet eléggé 
archaikus formái maradtak meg. A  ^lakóhelyül szolgáló, falaival 
körülvett gorogyiscse^ — egy nemzetség, vagy rok ^  nemzetségek 
csoportjának t^pülese.

Azonban ezek a hatalmas, megerősített települések, amelyek
nek lakói az ormótlan téglafalakba zárt, sötét és homályos folyo
sókon voltak kénytelenek összezsúfolódni, viharos, háborús össze
csapások koráról tanúskodnak, amikor — és a telepek alaprajza ezt 
is elárulja — ezek az összetűzések főként e közösségek legfőbb 
kincsei, a nyájak miatt robbantak ki, amelyeket mindenáron meg 
keUett védeni.

Ez a körülmény azokról a folyamatokról tanúskodik, amelyek 
végeredményben az ősközösségi, nemzetségi társadalmi szervezet 
összeomlására vezettek, mivel a nyáj a tulajdonnak az a rés: ;̂* 
amely legkorábban, úgy látszik, hogy már az állattenyésztő gaz
dálkodás fejlődésének első szakaszaitól kezdve, kifliklik a közösség 
kezéből és a patriarchális család tulajdonába megy át, amint ezt 
az általunk ismert példák kivétel nélkül mutatják ; a nyáj, amely 
a nemzetség vagy törzs kollektív védelme alatt áŰ, az egyes családok 
m^agántidajdona. A  nyájért vívott csatározások pedig a nyáj bir- 
toldása terén differenciálódásra vezetnek azáltal, hogy lehetővé 
teszik nyájak nagy tömegének egyes családok kezében való kon
centrálását ; ezek a családok pedig lassanként hatalmas, nemzet
ségi, törzsi arisztokráciát alkotnak.

Ezeket az általános elgondolásokat az irodalmi források köz
vetlen tanúságával is alátámaszthatjuk. Mindenekelőtt az Avesz- 
tára gondolok, mivel a mégy^ietalakú Vara« és a ^lakóhelyül szol
gáló, falakkal körülvett gorogyiscsék« közti meglepő párhuzam 
kétségtelenül feljogosít bennünket arra, hogy az Avesztát felhasz
náljuk.

Az Avesztá, mint a legtöbb »szent könyv* bonyolult és sok 
rétegből áUó emlék. Kétségtelen azonban, hogy az a réteg dominál 
benne, amely Kelet-Irán és Belső-Ázsia történelmének archaikus



liorszakára (legrégibb részében pedig éppen Chorezm történel- 
inóre) vonatko^, —  szóval arra a korszal^, amelyet ma, anya
gunk vUágánál kronológiaiktg az i. e. I .  évezred első felére tehetünk.

Az Avesztá pedig eléggé határozott típusú társadalmat 
ábrázol.*)

Ezt a társadalmat megtelepült állattenyésztők és földművelők 
alkotják, akik szarvasmarhát, lovat és tevét tartanak. Minden 
anyagi érdekük a nyájhoz Mződik. Az Avesztá himnuszainak 
NKcrzői az istenektől sok nyájat, lovat, állattenyésztésre alkalmas 
földet kérnek. A  földművelést, amely mesterséges öntözésen alapul, 
az Avesztá szintén jól ismeri. A  földművelő munkát dicséretes 
foglalkozásnak tartja, bár viszonylag keveset beszél róla. A  lakos- 
Hág, ahogy az idézett töredékekből látjuk, olyan megerősített 
U;lepülésekben lakik, amelyek »a lakóhelyül szolgáló, falakkal körül
vett gorog3riscsék« típusára vallanak. A  társadalom már ismer 
rjyájakban gazdagokat és szegényeket. Az Avesztá hősei: Jima, 
Atvja, Porusaszpa és mások újra meg újra myájakban gazdag«, 
»bikákban gazdag«, ^lovakban gazdagé jelzőkkel lépnek fel. Szemé
lyükben hatalmas, nyájbirtokló, harcos arisztokrácia lép fel, 
melynek harci és rabló tetteivel vannak tele a szövegek. A  háborúk 
és betörések oka változatlanúl a nyájak'rablása.

A  társadalom már az Avesztá legrégibb részeiben kasztokra 
oHztva szerepel; ezek : a tűz papjainak kasztja (átraya), harcosok 
(rataistá, szószerint »kocsin járók«) és a közemberek kasztja. 
A kézm^par, úgylátszik, még nem különült el a mezőgazdaságtól, 
pontosabban elkülönülése folyamatban van : az Avesztában 
<̂ Hupán egy alkalommal (Jaszna, X IX , 46) találkozunk a kézmű
veseknek, mint külön kasztnak említésével, amely a másik 
háromnak alatta áll. Az Avesztából a rabszolgatársadalom fejlett- 
Hégének fokát nem tudjuk megállapítani, de a későbbi történelem 
alapján feltételezhetjük, hogy a »tűz őrzői« és »a kocsin járók« —  
a >nagyszámúnyájakiiak« mindezek »abirtokosai« gazdálkodásukban 
bizonyos mértékben rabszolgamunkát is alkalmaztak, mint kor
társaik, Hérodotosz szkitái.

Az avesztai társadalomban ugyanekkor teljesen fennmarad 
a nemzetségi, törzsi szervezet is. A  társadalom alapja a nemzetség, 
a »visz« volt, amely az egyes falvak lakosságát alkotta. A  falukat 
Hzintén >visz«-nek nevezték. A  föld nemzetségi tulajdonban volt. 
Egyes nemzetségek törzseket (»zantu«) alkottak. Végül a legna-

') Lásd : Sz. P. Tolsztov, Obsceesztvennij sztroj drevnyej Szrednyej 
Azii po Aveeztye (=  A régi Belső-Ázsia társadalmi rendje az Avesztá alapj^). 
Isztorija SzSzSzR, kiadta: ITMK AN SzSzSzR, Moszkva—Leningrád, 
1939, I—n . rész



gyobb tömörülés a törzsszövetség, vagy tartomány ()KÍanhu<(, 
^ahju«) volt. A  társadalmi tagolódásban ezeknek az egységeknek 
az élén vezérek (»pati«) állottak, a nemzetség, a törzs, a tartomány 
vezérei. Ez az utóbbi azonban rangja mellett (danhupati) nem 
ritkán a fejedelem (szásztar) vagy I^ály (kavi) nevet is viseli és 
emellett gyakran papi funkciókat is tölt be. Ügylátszik, ilyen 
királyok, vagyis a területi-törzsi egyesülés fővezérei és papjai 
voltak a legrégibb chorezmi Szijávusidák is.

E királyok a törzsszövetségek vezérei voltak, akiknek az 
alájuk rendelt összes közösségek felett gyakorolt hatalmát a nem
zetségi és törzsi vezérek tanácsa, különösen j)edig a papi testületek 
nagymértékben korlátozták.

Az Avesztán kívül témánk megvüágítására rendelkezésünkre 
áll a források még egy csoportja ; az antik íróknak a masszagetákra 
vonatkozó tudósításai, elsősorban Hérodotosz és Sztrabón közlései, 
amelyek A. Hermán meggyőző érvelése szerint a milétoszi Heka- 
taioszra mennek vissza, továbbá a knidoszi Ktésziasz és későbbi 
írók tudósításai.

A legrészletesebb Hekataiosz-Sztrabón tudósítása, amelyet 
teljes terjedelmében idézek ;

»A  masszagetákról azt mondják, hogy egyrészük a hegyek 
közt, más részük síkságon él, harmadik részük folyók alkotta 
mocsarakat lakik, negyedik részük e mocsarak szigeteit lakja. 
Istenként csak a napot tisztelik, melynek lóáldozatot mutatnak be. 
Bár mindegyiküknek egy felesége van, mások asszonyával is élnek, 
mégpedig nem is titokban : ha idegen nővel szeretkeznek, íjjukat 
felakasztják a szekérre és nyíltan közösülnek. A  legszebb halálnak 
azt tartják, ha az öregségtől elgyengült testüket bárányhussal együtt 
felvagdalják és megeszik. A  betegségben elhaltakat ragadozók 
étkéiil vetik, mivel ezek szerintük becstelenek és érdemtelenek. 
Igen jó lovas és gyalogos harcosok, fegyverük nyíl, kard, páncél, 
ércbalta ; a csatákban arany öveket és arany sujtásokat hordanak. 
Lovaik kantárjait és hámjait arannyal díszítik. Ezüst nincs náluk, 
vas.kevés, réz és arany azonban bőségesen. A  szigeteken lakó 
masszageták gyökerekkel és vadgyiimölcsökkel táplálkoznak, 
mivel gabona nincs náluk. Fakéregbe öltözködnek (nyájaik nin
csenek), a fák gyümölcséből kisajtolt levet isszák. A  mocsarak közt 
élők hallal táplálkoznak, s a tengerből kijövő fókák bőrébe öltöznek. 
A hegyi lakók vadgyümölcsöliel táplálkoznak ; egyébként nem 
sok juhuk van, ezeket nem vágják le, hanem gyapjúkért és t^ejükért 
tartják. Ruhájukat növényi nedvekkel tarkára festik ; e festék 
színe nem fakúl meg. A  síkság lakói, kiknek földjük is van, a földet 
nem művelik meg. Juhhússal és hallal élnek, életmódjuk nomád s



olyan, mint a szkitáké. E népek életmódja egyforma. Temetési 
szertartásaik, erkölcseik és egész mindennapi életmódjuk is hasonló. 
Mindegyikük ármányos, vad és harcias, de másokkal való kapcso
lataikban egyenes lelküek és őszintékt (Sztrabón XI, 8, 6—7.)

Kétségtelelen, hogy a szerző túl erős színeket használ, nagyon 
kiemeli a masszageták erkölcseinek vadságát. Egyébként az arche-

22. ábra. Cairik-r^at-kála, alaprajz.



ológiai adatok nem támasztják alá azt az állítást, hogy földművelés 
egyáltalában nem volt náluk és hogy nem voltak megtelepedve.

1946-ban a Zsany-darjánál általunk feltárt, a mi ^lakóhelyül 
szolgáló, falakkal körülvett gorogyisc8éink«-kel egyidős emlék, a 
hatalmas megerősített csirik-rabati telep, amelyet az i. e. első év
ezred közepe táján építettek és chorezmi mérnökök vezetése mellett 
valószínűleg közvetlenül az i. e. időkben modernizálták, azt mutatja, 
hogy a masszageták nomád életére vonatkozó elképzelés túlzott. 
A  masszageták félig letelepedett törzsek voltak, melyek a halászat 
és földművelés régi tradícióit egyesítették, (most már valószínű, 
hogy ekét is használtak) és fejlett, féhg nomád állattenyésztésük is volt.

Csirik-rabat, mely úgy látszik, az egyik apasziaka törzs 
tulajdona volt («vizi szakák#, «mocsári masszageták«: Sztrabón), —  
hatalmas, ovális alakú erődítmény, amelyet sáncok és falak kettős 
koncentrikus gyűrűje vett körül, falai pedig hatalmas méretű; 
30x30x9— 50x50x11 cm. nagyságú antik, négyzetes téglából 
készültek. A váron belül három magas domb ter^ el, építmények 
maradványaival. A gorogyiscse délkeleti részén, az ovális alakú 
várnak ebben az időben már sáncokká alakult régi falait átszelve, 
antik chorezmi típusú, téglalap alakú erődítmény magaslik.

A  kulturréteg a telep egész belső részét elborítja és két síkban 
oszlik el. A  felső réteg a téglaomladék rétege alatt 70 centiméteres 
mélységben rakódott le s kb. 7 cm vastagságú szenes tömegből 
áll. Ebben kevés lelet volt. A  leletek valószínűleg az erőd fenn
állásának második szakaszából valók. Ezután egy leletek nélküh, 
tömör agyagréteg következik, mely 32 cm vastagságú. Ez alatt 
hatalmas hamutartalmú réteg fekszik, amely 49 cm vastag. Alatta 
viszont már a szárazföldi réteg rakódott le. Ez a réteg bőségesen 
tartalmaz olyan kerámiát, amely a »lakóhelyül szolgáló, falakkal 
körülvett gorogyiacsék« kerámiájára emlékeztet, de sokkal durvább 
kivitelű. Ezenkívül sok megégett csont van itt, fóTtént juhok és 
lovak csontjai.

Visszatérve Sztrabón leírására, meg kell jegyeznünk, hogy 
ebben nemcsak a masszagéta törzseknek gazdasági rendszerük 
alapján történt osztályozását látjuk, — erre még vissza fogunk 
térni, —  hanem archaikus szokások és szertartások világos jellem
zését is. Ez a jeUemzés pedig más forrásokban is fellelhető.

Fontos az a Hérodotosz által alátámasztott áUítás, hogy a 
masszagetáknál megmaradtak a csoportházasság csökevényei. 
Ugyanekkor Hérodotosz, Ktésziasz és más szerzők tudósításai 
egybehangzóak a tekintetben, hogy a ma.8szagetáknál a nŐk nagy 
megbecsülésben részesülnek, hogy női vezéreik is vannak, (Héro
dotosz elbeszélésében Tomyrisz királynő, Ktésziasz elbeszélésében



Szparethra királynő), hogy a nők rósztvesznek a háborúkban 
(Ktésziasz elbeszélése Szparethra királjmő női csapatairól). E tekin
tetben a masszageták a »gynaikokratikus szauromatákkak (volga- 
menti sztyeppék lakói) kerülnek közeU kapcsolatba. Ezek a népek 
szolgáltak az amazonokról szóló antik mondák egyik forrásául.®)

Mindennek alapján fel lehet tételeznünk, hogy a masszageta 
törzsek életében elevenek voltak a matriarcháha hagyományok. 
Az Aral-tó melléki törzsek további története igazolja ezt a feltevést. 
A  matriarchátue visszhangjait az Avesztá is őrzi. E tekintetben 
szerfölött jellemző a rokoni házasság ortodox zoroaszteri formája : 
a fiú- és nőtestvérek összeházasodása. Ez a forma, ahogy Frazer 
kutatásai igazolták, jellemző a család fejlődésének arra a szaka
szára, amelyet a matriarchátusról a patriarchátusra való átmenet 
alkot.

A  gazdasági élet és a mindennapi élet rendje már patriar
chális jelleget ö ltött: a férfi — mint állattenyésztő, földműves és 
harcos — vezető helyet foglalt el a gazdasági életben. A  gazdagság, 
különösen a nyáj felhalmozása, elsősorban a nemzetségi ariszto
kráciánál, a férfit érdekeltté teszi abban, hogy gyermekei örököljék 
az általa gyűjtött vagyont. Ugyanekkor a társadalomban továbbra 
is uralkodnak az öröldés matriarchális törvényei: a férfit nem az 
ő gyermekei, hanem nőtestvérének gyermekei követik az öröklés
ben. Az ethnográfia egész sereg formáját mutatja annak a kiútnak, 
amely ebből az összeütközésből kivezetett, ezek a formák előzték 
meg a matriarchális törvények végleges megszűnését. így például 
a szaharai harcos nomád tuaregeknél a férj öröksége két részre 
oszlik : igazságos és nem igazságos részre. Az elsőhöz az tartozik, 
amelyet ő kapott örökségül és gazdaságában saját munkájával 
növelt. Ezt a matriarchális törvények szerint nőtestvérének gyer
mekei öröklik. A  másodikhoz tartozik hadiszerzeménye és külön 
munkabére (karavánvezetői minőségben kapott fizetése stb.) 
Ezt az elhalt saját gyermekei öröklik. De a legradikálisabb és leg- 
ravaszabb megoldás a házasság zoroaszteri formájának bevezetése. 
Itt, mitsem változtatva a matriarchális törvényeken, a férj saját 
gyermekeit teszi meg örökösévé: ezek a gyermekek ugyanis 
nőtestvérének gyermekei, aki viszont az ő felesége s iljmiMon a 
gyermekek, az ő saját gyermekei.

•) A  régészeti leletek az utóbbi időben megerősítették a régieknek a 
»gynaikokratikus szauromatákról« szóló tudósításait. B. N . Orakov műveire 
gondolok, aki a Don és Ural (Jaik) alsó szakasza közti szauromata kxiltúra 
emlékei sorában számos női sírró számol be, melyben ló és fegyver is volt. 
Lásd: B. Orakov: lY N A IK O K P A T O Y M E N O I (Perezsitki matri- 
archata u szarmatov. =  A  matriarchátus maradványai a szarmatáknál), 
VDI, 1947. 3. Bzám, 100. skk.



Hogy a masszageták törzsénél az öröklés matriarchális 
törvényei, nemcsak a vizsgált korszakban, hanem még jóval 
későbben, az i. e. H —I. évszázadban is fennmaradtak, azt világosan 
mutatja a trónöröklési rend, a szeisztáni »szaka« fejedelemségben, 
amelyet a Chorezm melletti sztyeppékről származó szakaraukák, 
egy masszagéta nép alapított az i. e. 13. században : a uralkodót 
az uralkodásban, nőtestvérének a fia követte.

A  társadalmi életnek ezek az archaikus formái, éppúgy, mint 
a Sztrabón által leírt barbár vallásos szertartások, nem zavarják 
azonban a társadalmi rend alapjában való megváltozása gyorsan 
végbemenő folyamatát. Ez a folyamat mindenekelőtt a masszagéta 
sztyeppék szivében, a chorezmi oázison zajlott le.

Döntő szerepet játszik itt az öntözéses földművelés fejlődése ; 
ennek alapja a hatalmas öntözőcsatornák e korban megalkotott 
rendszere.

A lakóhelyül szolgáló, falakkal körülvett gorogyiscsék  ̂típusához 
tartozó emlékek elterjedése mind az Amu-darja bal, mind pedig jobb 
partján (ebből a korszakból való Bazar-kala alsó rétege) már a 
nagy csatornákkal áll kapcsolatban. A  chorezmi nagyszabású, 
régi csatornahálózat ebben az időben, ha nem is egészen, de nagyjá
ból már megépült és úgy látszik, m^r századok óta működött.

Hérodotosznál találunk egy legendát, mely sok tekintetben 
egy al-Makdiszí elbeszélte, i. u. X. századi chorezmi mondával 
egyezik. Ez a legenda a chorezmi nagy öntözőberendezésekről szól, 
melyek működésétől függött a szomszédos törzsek boldogulása.

Érdekes, hogy ezeknek az építményeknek a létrejöttével 
mindkét szerző összeköti az Amu-darja Kaspi-tó felé vezető ága, 
az Uzboj vize folyásának megszűnését és az Aral-tó kialaku
lását. Ügylátszik, ebben van valamelyes igazság és ha az utóbbi 
esetben bizonyos kronológiai egyezés áll fenn, (mint a szujargani 
telepek rétegeinek leírásából látható, az i. e. H. évezred végére és 
az I. évezred elejére esik a víz szintjének újból való emelkedése 
és az itteni telepek elárasztása, az áradás azonban ezúttal csak 
rövid ideig tartott s ennek, oka, úgylátszik, az lehetett, hogy az 
Aral-tó méretei jelentékenyen megnövekedtek) akkor az első 
esetben a közvetlen összefüggés is lehetséges : az öntözési hálózat 
megalkotásának az lehetett a következménye, hogy a Szary-kamys 
és Uzboj felső deltájának baloldalán a víz sodra jelentékenyen 
meggyengült.

Bármiként van is, az i. e. V. században Chorezm nagyszabású 
öntöző berendezései nemcsak készen álltak, hanem építésük körül
ményeit máris homályos legendákba kezdték burkolni.



Ügy hiszem, nem igen tévedünk, ha e berendezések építésének 
idejét az i. e. V i l i—VI, századra tesszük.

Ilyen öntöző-hálózat megépítéséhez pedig feltétlenül szük
ség volt erős, centralizált államhatalomra, továbbá az adott 
történelmi időszak folyamán, kényszermunka széleskörű igénybe
vételére is. Ilyen munka azonban a vizsgált korszak körülményei 
között csak a hadifogoly-rabszolgák munkája lehetett. Az összes 
történelmi tapasztalatok (különösen a chorezmi öntözési hálózat 
későbbi története) azt mutatják, hogy egyrészt politikai centra
lizáció nélkül ilyen széles területre kiterjedő öntöző-rendszert 
nemcsak megépíteni, hanem normális működésben tartani sem 
lehetséges, másfelől pedig, még a csatornák rendbentartása Í3 oly 
nagy paraszti munkát igényel, amely súlyos terhet ró a paraszt- 
gazdálkodásra. Az'archaikus korban, amikor még éltek az avesztai 
»katonai demokrácia« hagyományai, természetesen egyetlen állam 
sem kényszeríthette a szabad masszageta harcosokat arra, hogy 
ilyen nagyszabásVi földmunkák végzését magukra vállalják ; érde
kes, hogy még a korai középkorban, a Számánidák korában is, az 
uralkodókat trónralépésük idején néha eskü letevésére kényszerí
tették, hogy nem fognak új csatornákat építtetni.

Az archaikus Chorezm öntöző-rendszere meggyőzően tanús
kodik a társadalom fejlődésében végbement éles fordulatról : a 
VTTT—VI. századi ősi katonai demokrácia nyomában, vagyis a 
nyugatiráni államok kialakulásával egyidejűleg, esetleg valamivel 
korábban is, Chorezmben hatalmas rabszolgatartó állam keletkezik, 
ugyanekkor azonban a közösség nemzetségi formái és matriar- 
cháüs hagyományai továbbra is fennmaradtak és megőrződtek.

A chorezmi régészeti anyag ilymódon igazolja Marquartnak 
az Achaimenida-kor előtti chorezmi királyságra vonatkozó fel
tevését. Azt hiszem, ezzel kapcsolatban megemlíthetjük Mar
quartnak azt az elméletét hogy abban a XVI. szatrapiában, mely 
Hérodotosznak az Achaimenida királyság adminisztratív rend
szeréről szóló leírásában szerepel, jogosan kereshetjük az Achai
menida-kor előtti Chorezm körvonalait.

Megemlítem, hogy ebbe a szatrapiába Chorezm, Szogdiána, 
Parthia és Ariana tartoztak és hogy Hérodotosznak a chorezmi 
öntözés történetéről szóló elbeszélése szerint Chorezm politikai 
befolyásának övébe tartoztak a hirkánok, párthusok, ariánok és 
thamanaiok. A két szöveg kölcsönösen alátámasztja egymást és 
képet nyújt a keleten Szogdiánát és délnyugaton Margiána kivéte
lével Cliorászánt hatalma alatt egyesítő Chorezm széles befolyási 
övezetéről.

Minden okunk megvan annak feltételezésére, hogy az Achai-





raenida-kor előtti Chorezm hatalmának forrása az az uralkodó 
szerep volt, melyet Chorezm a számára kimeríthetetlen katonai 
erőket szolgáltató régi masszagéta törzsszövetség vezetőjeként 
betöltött. Ez a görög-makedón hódítás korában világosan kibon
takozó szerep, mint W. W. Tarn helyesen jegyezte meg, kétségte
lenül távoli múltra, Kej-Choszrov legendás idejére nynúJik vissza. 
Chorezmnek hatalmas rabszolgatartó állammá való változása 
azonban a törzsszövetség régi kapcsolatai felhasználásának terén 
új irányt jelölt ki : a masszagéta törzsek települési helyének szélén 
lévő kultúr-oázisok Chorezm hatalma alá kerültek.

Tam*) Hérodotosz és Sztrabón masszagetáiban öt törzs 
szövetségét látja, melyben a vezetőszerepet a chorezmiak játsszák ; 
ezek a törzsek : a derbikek, apasziakák, attasziak, choraszmiak 
és augásziak. (augalok).

E listát megkíséreltük helyesbíteni.*) (Lásd a 2. térképet, a 
147. oldalon); a masszagéta szövetségbe, szerintünk a következő 
népek tartoztak : choraszmiak, apasziakák,{sl »vizi szakák*, Cho
rezm északi határai mentén, az Uzboj tói a Zsany-darjáig, Sztrabón 
»mocsári masszagetái«-nak felelnek meg), a szakaraukák, (hau- 
mavarga szakák, amyrgioi szakai, Chorezm délkeleti határaitól a 
Nura-tau hegyeiig, a ^hegyeken és síkságokon lakó masszageták«- 
nak felelnek meg) a derbikek (az Amu-darja középső folyásánál, a 
mostani Csárdzsou és Buchárá között), a tochárok (vagy a Kuvan- 
darja melletti dahák), az asziok (jatiok, aszianok, uszunok, jakszar- 
tok, — a Szir-darja középső folyásánál, a mai Turkesztáp várostól 
Taskentig és tovább kelet felé), attasziok (augasziok, augalok, — 
helyüket nem lehet pontosan meghatározni).®)

Chorezmnek e szövetségben vitt vezetőszerepe biztosította 
számára az uralmat Belső-Ázsia északi és nyngati részei fölött.

A  fiatal chorezmi állam terjeszkedésének azonban határt 
szabott a perzsa Achaimenida-királyság naggyá növekedése.

Kyrosznak a masszageták (Ktésziasz szerint »Omargész 
király szakái«, vagyis szakaraukák, később pedig a derbikek) ellen 
viselt hadjárata nagyon fontos annak a problémának megoldása 
szempontjából, hogy az Achaimenidák milyen körülmények között 
hódították meg Chorezmet.

«) *The Greeksi, 81. lap.
•) »Drevnyij Chorezm*, 244. lap.
•) O. I . Karpov, az elhunyt tudós, a/.t az óleselméjü feltevést kockáz

tatta meg, hogy az attasziok neve mindmáig fennmaradt a turkmén cUa 
névben és hogy az attasziok földjének régi központját Chorezmtől délre, 
a darganatai oázis övezetében kell keresnünk. Jellemző, hogy Sztrabón 
a chorezmieket és attasziokat együtt említi.



Már maga az a körülmény, hogy ezt a hadjáratot meg kellett 
szervezni, arra mutat, hogy ezek a törzsek Kyrosztól függetlenek 
voltak és legalább is egy részük vele szemben ellenséges magatar
tást tanúsított. Ezen kívül ezek a törzsek az Achaimenidák cho- 
rászáni és baktriai területeit és Chorezmet összekötő fő közlekedési 
útvonal, — az egyetlen fővonal mentén laktak, melyen jelentős 
haderőket lehetett felvonultatni.

Azt hiszem, ez kizárja annak a feltevésnek a lehetőségét, 
hogy Kyrosz Chorezmet meghódította. E terület meghódításáról 
elég részletes felirataiban Dareiosz sem emlékezik meg egy szóval 
sem.

Ez teljesen kizárja azt a feltevést, hogy Dareiosz Chorezmet 
meghódította : elképzelhetetlen, hogy üyen jelentős váUalkozásról 
ne tett volna említést.

Mindebből arra kell következtetnünk, hogy Chorezm önként 
elismerte a perzsa király fennhatóságát és vállalta az adófizetési 
kötelezettséget, minden valószínűség szerint azért, hogy fenn
tarthassa uralmát déU birtokai, Ariana, Parthia és Szogdiána 
fölött, amelyek közvetlenül ki voltak téve a Baktriában és Mar- 
giánában lábukat megvető perzsa haderők háborgatásának. Cho
rezm elérte célját; megőrizte uralmát a XVI. szatrapia felett, 
amely (legalább is eleinte) önálló állam maradt, de adót fizetett 
az Achaimenidáknak, (jellemző, hogy a hatalmaa XVI, szatrapia 
területéről kevesebb adó folyt be, mint a viszonylag kisebb ~K1L. 
baktriai szatrapia terület<Sről).

Ezzel kapcsolatosan igen nagy jelentőségűek Kyrosznak 
a, masszageták és Dareiosznak a »szakák« és európai szklták ellen 
viselt sikertelen hadjáratai. Alig tételezhetjük fel, hogy e két had
járatnak hódító céljai lettek volna. IVIindkét hadvezér-király igen 
realista politikus volt és ezért nem tehetjük fel róluk, hogy üyen 
reménytelen feladatot tűztek volna maguk elé, amely, mégha 
megoldható is lett volna nem kecsegtetett volna különösebb 
haszonnal. Sokkal valószínűbb, hogy ezek a hadjáratok a szkíta- 
masszageta sztyeppe »pacifikálását« kísérelték meg ; ez a sztyeppe 
ugyanis komolyan veszélyeztette a birodalom északkeleti felének 
közlekedési vonalait, A  független masszageta-szaka törzsek való
jában az Achaimenidák birtokait nemcsak hogy elválasztották 
Chorezmtől, hanem a tőszomszédságában tanyáztak azoknak az 
életfontosságú főútvonalaknak, amelyek Hirkaniát, Parthiát, 
Ariánát, Margiánát, Baktriát és Szogdiánát kötötték össze. A gya- 
korlatüag szinte független Chorezm azonban, amelynek uralkodói 
aligha lehettek különösebben megelégedve a kialakult helyzettel, 
-a szaka-masszageta törzsekhez fűződő régi kapcsolatait, a massza-



geta törzsszövetség leghatalmasabb tagjaként elfoglalt helyzetét, 
úgylátszik, messzemenően arra használta fel, hogy formálisan 
félreállva, minden lehetőt megtegyen régebbi pozícióinak vissza
szerzésére. Chorezmnek a következő, az i. e. IV —II. századi belső
ázsiai nemzetközi eseményekben játszott szerepe e feltevést több, 
mint valószínűvé teszi.

Kyrosz hadjárata az Amu-darja középső folyása mellett 
kulcahelyzetet elfoglaló masszagéta törzsek, ' s mindenekelőtt 
valószínűleg a derbikek ellen irányult. E hadjárat balsikere Darei- 
oszt második hadjárat indítására késztette, melyről Polyainosz 
Sztratagémiáiból tudunk. V. V. Sztruve akadémikus^) ennek a 
hadjáratnak a tükröződését véH felfedezni a behisztúni felírat 
sérült ötödik oszlopán olvasható elbeszélésben a szakák elleni 
hadjáratról, amelyet ő i. e. 517-re tesz. Ha Sztruve helyes úton jár, 
— rnár pedig feltevése igazolására komoly érveket sikerült felhoz
nia, —  akkor e hadjáratnak sokkal messzebbmenő céljai voltak. 
A perzsa csapatok nemcsak átvonultak Chorezmen, hanem beha
toltak a hátország északkeleti részébe, az Amu-darja és Szir-darja 
középső folyásának alsó részébe, az apasziakák lakta területre is. 
Ez a masszagéta szövetség szivére mért csapás volt ; a perzsák 
messze behatoltak a Karakum és Kzyl-kum összes törzseinek háta 
mögé és ellenőrzésüket kiterjesztették az ottani települések java
részére és a mögöttük, mélyen elterülő hátországokra ia.

Polyainosz elbeszélésében van egy fontos részlet : Dareiosz 
támadásának hírére három szaka király : Szakszafar, Omargész és 
Tamiriaz tanácskozásra gyűlik össze. A két utóbbi név feltűnően 
emlékeztet a Kyrosz bukásáról szóló monda szereplőinek nevére. 
Tamirisz nem más, mint Tomyrisz, aki Hérodotosznál a massza
geták (derbikek) királynője. Omargész a Ktésziaaznál olvasható 
egyik verzió szerint a szakák királya. Ami Szakszafart iUeti, az ő 
neve kétségtelenül azonos Sáusafar nevével; ez a név, úgylátszik, 
egyike a chorezmi Szijávus-dinasztia legkedveltebb theofor nevei
nek. Ezért Sáusafarban (Polyainosz Szakszafarjában) chorezmi 
királyt keU keresnünk. így  tehát a derbikek uralkodónője, a hau- 
mavarga szakák uralkodója és Chorezm uralkodója vitatják meg 
a Dareiosz támadása eUeni védelmi rendszer problémáját. Mint
hogy Chorezm a behisztúni feliraton homályban marad, minden 
okunk megvan annak feltevésére, hogy az események során Cho
rezm szintén háttérben maradt és csak a színfalak mögötti sugal  ̂
mazó szerepében lépett fel. Valószínű, hogy a derbikek és hauma- 
varga szakák a Dareiosz elleni harcban katonailag közvetlenül 
nem vettek részt. Az összes adatok arra mutatnak, hogy a hadi-

’ ) IÁN , SzIF, 1946. 3. szám.



terv szerint Dareioszt az apasziakék földjének belsejébe akarták 
csalni és miután hadseregét kimerítették és ha a hadsereg a zord 
vidéken, a sivatagok és mocsarak között még nem semmisült 
volna meg egészen, akkor Dareioszra hátvlról mértek volna végső, 
halálos csapást. Polyainosz szerint e ravasz tervet majdnem sikerült 
valóra váltaniuk és bár Dareioszt és seregét valami »csoda* meg
mentette, a hadjárat kudarccal végződött. Dareiosz szerint a 
hadjárat győzelmes volt és Szkunchának, a szakák vezérének 
fogságba ejtésével végződött.

Kétségtelen, hogy mindkét tudósítás célzatos : Polyainosz 
elbeszélése a masszageta-szaka hagyományon alapul, a behisztúni 
feliratot pedig maga a hadvezér állította össze. Az igazság nyilván 
középütt van, bár inkább a Polyainosz-féle verzió jár közelebb az 
igazsághoz, az elbeszélés legendás-epikus formája ellenére. A 
Dareiosz megsemmisitésére irányuló ravasz terv nem sikerült, 
de kudarcot vallott Dareiosz hadjárata is, bár a szakák 
(valószínűleg az apasziakák) egyik vezérét sikerült fogságba 
ejtenie. A  helyzet változatlan maradt. Ügy látszik, ez volt az oka 
Dareiosz harmadik, stratégiai tekintetben sokkal nagyobbszabású, 
de szintén sikertelen kisérletének, az európai szkíták elleni had
járatának (kb. 512 i. e.). Ennek a hadjáratnak a célját csak a szaka
perzsa háború általános fejlődésének világánál érthetjük meg. 
Perzsia előtt oly sokféle feladat állott, hogy a távoli barbár ország 
meghódításának veszélyes éa nehéz fel^atát alig lehetne első
rendű feladatnak tartani.

A  görög-perzsa kapcsolatok világánál ezt a hadjáratot nem 
lehet megértenünk. Sőt, ezek a kapcsolatok újabb komoly fenye
getést jelentettek Dareiosz hátországbeh közlekedési vonalai ellen.

Én a magam részéről hajlandó vagyok Dareiosz nagyszabású 
vállalkozását úgy tekinteni, mint kisérletet arra, hogy tűzzd-vassal, 
minél mélyebbre hatoljon Szhítia hátországába és h^y északnyugat 
jelöl jusson Belső-Ázsiába és egyszersmindenkorra megtörje félelmeie& 
északkeleti ellenségei hatalmát és befejezze birodalma északi határának 
megszilárdítását. Ebben fontos szerepet játszhatott az Achaimenida 
hatalom megerősítésének szüksége TVanszkaukáziában; az európai 
szkíták ugyanis ezt a területet közvetlenül fenyegették. A  gigászi 
méret ne képesszen el bennünket. Nem szabad megfeledkeznünk 
a birodalom óriási kiterjedéséről és Kyrosz, Kambyszósz és Dareiosz 
Baktriától Barkáig és Nubiáig terjedő, hatalmas területeket fel
ölelő hadjáratairól, amelyek az útvonal hosszúságát tekintetbe 
véve, nem sokkal maradiiak el e hadjárat mögött. A  perzsák 
Szkítiára vonatkozó földrajzi ismeretei, valószínűleg jelentősen 
fölülmúlták a görögök ismereteit; olyan hadjáratról volt szó.



amely nem a titokzatos ^sötétségi országába vezetett, hanem 
abba az országba, amelyet a perzsa felderítő-szolgálat valószí
nűleg jól ismert.

E hadjárat, kudarca ellenére, éppúgy, mint az előző két, 
szintén sikertelen hadjárat, bizonyos mértékben megszilárdította 
ar szklta-perzsa limest. A  Xerxész uralkodására vonatkozó adatok
ból Ítélve, Xerxész idejében Chorezm nemcsak formálisan, hanem 
ténylegesen is kénytelen volt elismerni az Achaimenida hatalom 
fennhatóságát s ugyanekkor, legalább is részben, le kellett mon
dania régi birtokai feletti szuverénitásáról.

A  chorezmiak résztvesznek Xerxésznek i. e. 480-ban Hellasz 
ellen vezetett hadjáratában, azonban az Artabazosznak, Phama- 
kész fiának parancsnoksága alatt álló egyik katonai egységben 
csak a parthusokkal együtt szerepelnek. Chorezm régi alattvalói, 
Ariana lakói és a szogdok önáUó egységekként szerepelnek, az 
♦amyrgioi szakaid pedig, akik nemrégen még Chorezm szövetségesei 
voltak, Baktria csapatai közé kerülnek (keleten Baktria volt a 
perzsa hatalom fő támasza), ezek a csapatok Dareiosz fiának 
parancsnoksága alatt állottak. (Hérodotosz, VH. könyv, 64.— 66.)

Chorezmi katonai parancsnokokat és tisztviselőket látunk 
perzsa szolgálatban az Achaimenidák előázsiai és afrikai birtokain. 
A  chorezmi Artayktészt nevezik ki a Dardanellák európai partján 
fekvő Szésztosz város parancsnokává. A  chorezmi Dargman Ele- 
fantinéban, Felső-Egyiptomban egy főként zsidó zsoldosokból álló 
perzsa helyőrségben teljesít katonai szolgálatot. De az Achaimeni
dák uralma Chorezm fölött nem volt tartós. IQ. Dareiosznak a 
makedóniai Alexandrosz ellen vívott tragikus harca idején a 
chorezmi csapatok nincsenek megemlítve azokban a részletes 
felsorolásokban, amelyeket Dareiosz csapatairól Arríanosz őrzött 
meg. Chorezm ismét mint szuverén állam lép fel és most, ebben a 
Kyrosz és I. Dareiosz alapította monarchia számára végzetes 
időpontban, a perzsákkal szemben a barátságtalan semlegesség 
álláspontjára helyezkedik.

A  győzelmes makedón királlyal szemben Chorezm szintén 
teljesen önáUó pozíciót foglal el.

Az i. e. 329— 328. év telén Alexandrosznál Marakandában, 
ideiglenesen kiválasztott székhelyén, Arrianos elbeszélése szerint, 
megjelenik »Pharaszmanész, a choreszmiak királya, 1.500 lovassal. 
Pharaszmanész elmondta, hogy Ő a kolchok és amazonok szom
szédja és ha Alexandrosz az utóbbiak ellen hadat indít és le akarja 
igázni a Pontosz Euxeinosz (Fekete-tenger) mellett lakó törzseket, 
akkor felajánlja, hogy e hadjárat vezére lesz és a hadsereget ellátja 
élelemmeU. Mint tudjuk, Alexandrosz katonai szövetségre lépett



Pharaszmanéaszal, de a hadjáratot elhalasztotta addig, amíg 
befejezi India meghódítását; ezután pedig tervét már nem való
sította meg.

A  chorezmi birtokoknak a kolchokkal (Nyugat-Gruzia) és 
az amazonokkal (vagyis a »gynaikokratikus szauromatákkak, 
az Azovi-tengertől keletre) való szomszédsága már régóta foglal
koztatta a kutatókat. Gutschmid és Barthold szerint ez a tudósítás 
arról tanúskodik, hogy Chorezm hatalma Kelet-Európa délkeleti 
szögletéig terjedt. Tam ezt valószínűtlennek tartja. A chorezmi- 
keléteurópai kapcsolatok egész későbbi (valamint megelőző) törté
nelme is arra indít bennünket, hogy az első két kutatóhoz csatla
kozzunk. Valószínű, hogy az Achaimenida birodalom, amely 
Chorezmet megfosztotta déli és keleti birtokaitól és erre felé való 
terjeszkedésének útját állta, megszabta az aralmelléki rabszolga
tartó birodalom külpolitikai orientációját. Az archeológiái és tör
ténelmi adatok, amelyek vizsgálatának eredményeit M. Rosztovcev 
foglalta össze, azt mutatják, hogy éppen a IV. századra esik az 
araimenti szarmatatörzsek erőteljes előretörése nyugatra, a 
szkíta sztyeppékre ez az előretörés Délkelet-Európa ethnográfiai 
térképének teljes megváltozására vezetett. Arrianosznak (Quintus 
Curtius által is megerősített) adatai alapján arra kell következ
tetnünk, hogy e mozgalom hátterében a chorezmi királyoknak, 
Pharaszmanész elődeinek és utódainak kezét kell keresnünk ; 
Pharaszmanész uralmát kiterjesztette a »Ranga (Ra a görög auisto- 
roknál a Volga neve) vizeinek partjain elterülő országosa, amelyek 
nem ismerik el a nagy királyok hatalmát«. (Avesztá, Vendidád, 
I., XX , 76— 78.)

Chorezm hatalmas uralkodója, aki megmenekült a makedón 
betöréstől, ezután már nem volt hajlandó közömbösen szemlélni 
a makedón uralom megszilárdulását Chorezm régi birtokain, 
Szogdiánában és Chorászánban. Éppúgy, mmt Szpitamenész, 
a szogdok vezére Alexandrosz elleni szabadságharcukban, a cho
rezmi Pharaszmanész ia csak addig lát szövetségest Alexandrosz- 
ban, amíg az Achaimenidák gyűlölt uralmának megsemmisítéséről 
van szó. Nagyon valószínű, hogy a Fekete-tenger meUéki népek, 
a görögök szomszédai elleni hadjárat terve (Pharaszmanész minden 
valószínűség szerint jól ismerte a kor politikai földrajzát) éppen 
azt a célt szolgálta, hogy Alexandrosz figyelmét felhívja arra az 
érdekszférára, amely Pharaszmanész nézete szerint Alexandrosz 
közvetlen érdekeit foglalta magában és elterelje figyelmét azokról 
az országokról, amelyekhez a belsőázsiai vezérek véleménye szerint 
a görögöknek, makedónoknak semmi közük sem volt.

Látjuk, hogy 328-ban, a következő évben Chorezm szaka éa

8 T o lsz to v : A z Asl Chorezm
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23. ábra. *4 k'angkiüi kultúra emlékei.
I. Dzaanhasz-kalában talált nyílhegyek; 2. parittyakő; 3 Dzsanhasz-kaldban 
talált bronzdiszek és gyöngyök; 4. a berkut-kc^i agyagtáblákon talált kő- 
pecsétek; 5. a 13. számú vár közelében feltárt ókori településen talált állat
formájú edényfü l; 5. az edény fülére illesztett, oroszlánfejet ábrázoló díszítés 
(Dzsanbasz-kala) ; 6. Dzsanbasz-kalában taláU kerámiás dombormű ; 7. Kur- 
gasin-kólában talált kerámiás dombormű; 8. Dzsanbasz-kalában talált férfi
szobrok töredékei; 9. lófej (Dzsanbasz-kala); 10. Dzsanbasz-kalai kerámia;
I I .  koj-krylgan-kalai kerámia; 12. a K 'ang-kiüi emlékekre vésett jelek; 13. a 
13. számú vár közelében feltárt ókori településen talált fekete lakkozású edény.
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24/a ábra. A  kang-kiüi kvUúra emlékei, Dzaanbasz-kala.
1. Alaprajz; 2. rekonstrukció; 3. a hármas tagolódású lőrés alaprajza és belső 
homlokzata; 4. a városfal homlokzata és metszetei; 5. a bejárat előtti épít

mény látképe; 6. a tűzőrző szentély; 7. a téglák tamgái.



masszagéta csapatokkal támogatja Szpitamenész makedón-ellenes 
partizánjainak harcát és menedéket nyújt magának Szpitamenész- 
iiek. Szpitamenész 328 őszén meghalt. Ettől kezdve a chorezmi- 
makedón kapcsolatokról semmit sem tudunk. De maga ez a némaság 
ia sokat mondó.

Belső-Ázsia északi részén, az Aral-tó mentén, a szaka-masz-

24/b ábra. A kang-Jciüi kultúra emlékei.
1. Künerli-kala; 2. Koj-Krylgan-kala; 3. Kis Kyrk-kyz; 4. Ak-tepe.



szageta sztyeppék középpontjában az az egyetlen, függetlenségét 
megőrző belsőázsiai állam gyűjti erőit és kíséri figyelemmel az 
eseményeket, amelynek egy félszázad múlva Belső-Ázsia idegen 
hódítók igája alól való felszabadításában kimagasló szerep jut 
osztályrészül.

2.

Az archaikus ^lakóépületül szolgáló, falakkal körülvett 
gorogyiscse« kora után következő történelmi korszak emlékei

26, ábra. Bazar-kala (légifelvétel).

sokkal bőségesebbek és gazdagabbak.®) Ez a korszak a régi cho
rezmi civilizáció virágkora, amelyben teljes mértékben kibonta
koznak e műveltség sajátos és ragyogó vonásai. Chorezm az i. e. 
IV., i. u. I. század közötti idő folyamán hatalmas állam, amely 
lerázta az Achaimenida-igát és kimagasló helyet foglalt el Belső- 
Ázsia politikai térképén.

E korból valók az általunk megvizsgált csoport olyan leg
korábbi emlékei, mint Bazar-kala, amelynek régi rétegei a »lakó- 
épületül szolgáló, falakkal körülvett gorogyi8csék« korára nyúlnak 
vissza : az i. e. IV — ÎII. évszázadra datálhatók Koj-ELrylgan-kala 
és a csermenjabi Künerli-kala, valamint az igen érdekes alaprajzú

■) Lásd : »DrevnyiJ Chorezm, 84— 102. lap.



Dzsanbasz-kala városka. Szintén erre az időre datálható a többi 
chorezmi ókori emlék legnagyobb részének keletkezése is, amelyek 
virágkorukat később, az i. u. első századokban érték el.

E vizsgált korszak az előzőhöz képest sok újat mutat. Ekkor 
tűnnek le a hatalmas, megerősített, »lakótelep-karámok« A  tele*

26. ábra. Dzsanbasz-kala (légiíelvétel).

pülés fő típusai egyfelől a sűrűén egymás meUé épített házakból 
álló város, másfelől pedig a különálló, megerősített háztömb, 
amely a falusi település főformájának tekinthető. A falusi ház
tömb, amely a karámmal egybeépített ház örökébe lép, arról tanús
kodik, hogy a gazdálkodásban az állattenyésztés és földművelés 
aránya megváltozik, mégpedig a földművelés javára. Erre vaU az 
öntözés fejlődése is. Az öntözés ekkor éri el legnagyobb kiterjedését. 
Egyébként az olyan városok, mint Dzsanbasz-kala és Toprak-kala, 
amelynek alsó rétegei szintén e korból valók, néhány ilyen hatalmas 
háztömbből állanak (az első kettőből, a második nyolcból). Ezek 
mindegyikében 150—200 szoba volt. A  városi háztömbök a többiek
től csak abban különböznek, hogy nincsenek megerősítve. A 
védelem szerepét itt a város külső védelmi rendszere tölti be.

Egy-egy ilyen házban a legszerényebb számítások szerint 
is 500— 1000 ember férhetett el, másszóval az egész hatalmas 
nemzetségi közösség. A városokban ezek a nemzetségi közösségi 
házak két komplexumban csoportosultak. Dzsanbasz-kalában



összesen két ház volt s köztük húzódott a város egyetlen, széles 
utcája. Toprak-kalában szintén egyetlen főutcát találunk, amely 
a város kapujától a város középvonalának mentén húzódik. Az utca 
két oldalán négy-négy háztömb fekszik, melyeket keskeny mellék
utcák választanak el egymástól. Az egyes háztömbök lakóinak 
társadalmi helyzetére vonatkozóan igen jelentős támpontot nyúj
tanak a tamgák, a téglába vésett jelek, amelyek az egyes lakók 
nemzetségi hovatartozandóságát mutatják. Kiderült, hogy Dzsan
basz-kala falaiban, aszerint, hogy a két nagy épület közül melyikkel 
érintkeznek, a téglákra különböző jelek vannak vésve. Az egyik 
fal téglái a vonásokban rokon jelek egyik csoportját, a másik fal 
téglái egy másik csoportot képeztek. E csoportok merőben külön
böznek egymástól. Ennek alapján bízvást állíthatjuk, hogy a 
házakban lakó közösségek még nem veszítették el nemzetségi 
jellegüket.

Rendkívül érdekes a város kettős tagozódása is, mely való-

27. ábra. A dzsanbasz-kalai bejárat előtti épitinény látképe.

színűleg arra vall, hogy a nemzetségek valamikor két phratriába, 
vagyis eredeti nemzetségbe tömörültek. E jelenség, mind a múltban, 
mind pedig a jelenben is sajátja minden olyan népnek, amely 
megőrizte a nemzetségi rendszer hagyományát. E hagyomány 
Belső-Ázsiában egészen a kora-középkorig fennmarad. Állandó az



íi törekvés is, hogy a városokat két részre tagolják, de már nem az 
utca, hanem a város belsejében épített fal segélyével (lásd például 
Dargan kora-középkori chorezmi város alaprajzát).

A  törzsnek két, a lakosság két különálló részét magábafoglaló 
phratriára való oszlása a primitív népeknél szertartások sajátos 
komplexumával kapcsolatos. Hyen például a két phratria rituális 
versengése, amely nem egyszer valóságos csatává fajul. A  kora- 
középkori források tanúsága szerint e szokás maradványai meg
voltak Belső-Ázsia különböző vidékein. A  »T ’ang-dinasztia törté
netei című kínai forrá's beszámol arról, hogy a muzulmán-kor 
előtti Fergánában újév ünnepén folyik ilyen rituális. csatározás a 
város két fele között. Al-Makdiszí közlése szerint pedig hasonló 
szertartások a X. század folyamán egész sereg belsőázsiai és kelet- 
iráni városban is megvoltak.

Fontos megemlítenünk, hogy mint a néprajzi kutatások 
kimutatták, a »duális szervezetek#, vagyis a törzsnek két, kölcsönös 
házassági kötelezettségek révén egymással kapcsolatban álló 
nemzetségi csoportra oszlása a vallási ideológiában a dualista 
hiedelmek komplexumában tükröződik vissza : a szellemek, később 
pedig az istenek világa szintén két részre oszlik, szoros kapcsolat
ban az emberi társadalom phratriáival. S mint ahogy a phratriák 
hagyományos rituális harcot vívnak egymással, ugyanúgy a szel
lemek világa is tele van a két gyűlölködő fél közti háborúval.

Jellemző, hogy a dualizmus, az a felfogás, hogy az egész 
anyagi világ és a szellemek világa két ellenséges félre oszlik, melyek 
élén a két legfelső szellem, Ahura-Mazdá és Angró-Mainjus áll, akik 
testvérek és ugyanakkor ádáz ellenségek is, a Zoroaszter-vallás 
egyik jellegzetes vonása. E vallás belsőázsiai, különösen pedig 
chorezmi történelmi kapcsolatait már fentebb megvizsgáltuk. 
Meg kell jegyeznünk, hogy sok primitív népnél, különösen az indián 
irokézeknél, akiknek kozmogonikus mithoszai, mint erre- már 
E. Taylor is rámutatott, közeli rokonságban állnak a zoroaszteri 
mithoszokkal, hasonló dualista mithoszokat találunk, amelyek 
szerint a világ az egymással ellenségeskedő rokon felek közti ádáz 
küzdelem folyamán alakult ki. Kétségtelen, hogy az ókori chorezmi 
lakosság »duális« felépítésében a duális nemzetségi szervezet eleven 
hagyományainak tükröződését kell látnunk, s ez a szervezet adja 
meg a nyitját a zoroaszteri vallási dualizmus eredetének is.

Az ókori Chorezm városi településének e korszak folyamán 
fontos eleme a »tűz szentélyed, amely mind Dzsanbasz-kalában^ 
mind pedig Toprak-kalában lezárja a főutcát a kapuval szemben 
levő oldalon. AJ-Bírúní és más korabeli szerzők szerint Bekő-Ázsia 
népeinél még a korai középkor folyamán is megvoltak a tűz szén-



télyei (átes-kede, bujút-nírán), melyek az örökké égő szent tűz 
társadalmi kultuszának központjai, továbbá gyűlések és rituális 
lakomák színhelyei voltak. Jellemző, hogy e szentélyek hagyo
mányára emlékeztető épületek hasonló néven (alau-chana =  tűz
őrző ház) még most is vannak a tádzsík hegyilakóknál. Itt ezek az 
épületek a mecsetek mellett állnak, ami a vallási kultusszal való 
régi kapcsolatukra utal. Ezek a házak a férfilakosság szórakozó 
helyei, továbbá közös lakomák, gyűlések színhelyei, valamint az 
utasok éjjeli száUásai.

A  tűz szentélyei ezenkívül még egy primitív társadalmi 
intézményre ia utalnak : az úgynevezett ^férfiak házai«-nak 
emlékét őrzik, amelyek a matriarchális nemzetségi rendszer későbbi 
szakaszai folyamán keletkeztek, mint annak a harcnak egyik 
eszköze, amelyet a férfiak a társadalomban való uralkodó hely
zetűkért vívtak, amikor a matriarchális jogrendszer törvényei 
még nem haltak ki.®)

Egészben véve, a virágkorát élő antik Chorezm településeinek 
alaprajza meglepőefl hat archaizmusa, továbbá az ősközösségi, 
nemzetségi, köztülc matriarchális-nemzetségi hagyományok eleven 
éa sokféle megjelenési formáival. Ugyanekkor azonban, ezen 
adatok mellett, az archeológiái anyag más adatokat is szolgáltat, 
amelyek az ókori chorezmiek társadalmi életét egészen más 
oldalról világítják meg. A legnagyobb tömegű archeológiái anyagot 
itt is, mint mindenütt, a kerámia szolgáltatja. A  kerámiai anyag 
elemizése során arra a következtetésre juthatunk, hogy a kézmű
ipar igen magas fejlettségi fokott ért el. Meglepő, hogy az edények 
túlnyomó többsége technikai tekintetben milyen tökéletes alkotás. 
Ezek az edények lábbal hajtott fazekas korongon készültek, melyet, 
mint tudjuk, csak a kézműves fazekasipar használt. Az edények 
anyaga igen szépen megtisztított és pompásan kiégetett agyag. 
Az edények vékony, tömör és csengő hangot adó cserépből készül
tek, amely törésénél rózsaszínű. Munkásaink elcsodálkoztak azon, 
hogy ez az edény, amely több mint kétezer évvel ezelőtt készült, 
minőségben sok tekintetben fölülmúlja a mai chorezmi fazekas
mesterek készítményeit. Az edényeket egyenletes sötétvörös en- 
gobe- vagy lakkréteg borítja, ritkábban fekete lakk, vagy zöldes
fehér engobe. A  korábbi edényeken vüágos alapon gyalo-an vörös, 
barna és fekete színű festés nyomai látszanak. A  későbbi edények 
egyszínűek, de gyakran hullámos vonalú, vagy rájuk illesztett 
relief-szerű díszítés van rajtuk.

•) A z  ősi társadalmi intézményeknek Belsö-Ázsia ókori és kora-közóp- 
kori társadalmi életében továbbélő maradványairól és a kérdés irodalmáról
1.: »Dre\’7iyij Chorezni«, I I I . függelék.



Meglepő az edények sokféle formája, (lásd 23. ábra). Vamiak 
itt különféle típusú és méretű vízhordó edények és kisebb-nagyobb 
korsók (pithoszok), nagy, lapos tálak és magastalpú serlegek, 
valamint mély ivócsészék, jellegzetes korongalakú talppal. 
Az edények füle gyakran furcsa állatalakokat ábrázol (egyébként 
ih'en edényfülek itt sokkal ritkábban fordulnak elő, mint Belső- 
Ázsia keleti vidékein). Dzsanbasz-kalában igen jeUemzők a korsók 
fülének felső részén található oroszlánfej alakú rátétek, amelyek 
mintha az edények szélét tartanák fogaik között. Teljesen hasonló 
oroszlánfejes edényfül díszíti a híres »Oxusi-kincsíi egyik edényét is.

A kézműipari edényekkel együtt durva megmimkálású 
konyhaedények is előfordulnak, de csak kis százalékban. Az ilyen
fajta edények szinte elvesznek a remek fazekasipari kerámia töme
gében.

Látjuk tehát, hogy Chorezmben ezidőtájt a kézműipar 
teljesen különvált a földműveléstől és a gazdasági élet magas szín
vonalú, specializálódott ága lett. Jellemző azonban, hogy a közép
kori városokkal ellentétben, Chorezm antik városaiban a kézműves
negyedeknek semmi határozott jelét nem találjuk. Fazekaskemen
cék nyoma és fazekasműhelyek salakja fel-fel bukkan, különösen 
Dzsanbasz-kala egyes háztömbjeiben. Ezért fel keU tételeznünk, 
hogy a fazekasipari termelés éppúgy, mint valószínűleg egyéb 
termelési ágak is, a kézműves rabszolgák munkáján alapult. 
E rabszolgák azon nemzetségi közösségek) tömbházain belül 
laktak, amelyeknek tagjaié voltak.

Történelmi következtetésekre gazdag anyagot szolgáltatnak 
az e kori díszek, elsősorban a gyöngyök bőséges leletei.

Dzsanbasz-kalában gazdag, változatos gyöngygyüjteményt 
találtunk. E gyöngyök a Fekete-tenger északi részéről, főként 
Olbiából és Kérésből való, pontosan datált komplexumok nyúj
totta párhuzamok alapján az i. e. IV. századtól az i. e. II. századig 
terjedő időre datálhat ók. Túlsúlyban vamiak a sötétkék üvegből 
készült kis gyöngyök : ezek hengeralakúak, keresztben rovátkolt 
felülettel, vannak továbbá gömb- és tojásdadalakúak. Mellettük 
ferdehengeralakú és korongalakú, világoszöld, át nem látszó üveg
ből készült gyöngyök, továbbá zöldesfehér üvegből készült körte
vagy »amphoraalakú« gyöngyök, továbbá fehér orsóalakú, hosz- 
szanti rovátkákkal díszített aranyozott üveggyöngy, sötétzöld és 
aranyosbama üvegből készült oktaéder-alakú gyöngyök is elő
fordulnak. Találhatók továbbá elszórtan szürkés-kék egyiptomi 
pasztából készült gombalakú, továbbá úgynevezett »olbiai moza- 
iko£« tojásdadalakú gyöngyök is, aranyozott és kék üvegből, 
fehér pasztából készült betétekkel.



Drágakő-gyöngy kevés akad ; ezek gagátból, vagy kameol- 
ból készült gömbalakú, valamint átfúrt piritkristályból készült 
kis trapézalakú, továbbá nagy, hordóformájú, barna vasérc-dudo
rokból készült gyöngyök.

A  gyöngyök alapanyaga idegenből való : Szíriából, Egyip
tomból, a Földközi-tenger észaW partmellékének városaiból. 
Az Egyiptomból importált tárgyakhoz kell számítanunk két, 
zöldes pasztából készült phallikus függőt is, továbbá egy pasztából 
kdszült, Bessz egyiptomi istent ábrázoló miniatűr szobrocskát, 
amelyet Bazar-kalában találtunk.^®)

28. ábra. Koj-Krylgan (légifelvétel).

A gyöngyök összeválogatása a chorezmiek sajátos és tartós 
ízléséről tanúskodik, készítésük helye pedig rendkívül széleskörű 
külkereskedelmi kapcsolatokra vall.

Az öntözés, a földművelés, a bel- és külkereskedelem magas- 
fokú fejlettségén, a városnak a falutól való eléggé kialakult elkü
lönülésén kívül, a társadalom magasfokú fejlettségéről tanúskodik 
az erődítés, különösen az állami erődítés terén mutatkozó haladás is.

Mind a városok, mind pedig a különálló falusi tömbházak 
erődítményei kitűnő állapotban maradtak fenn. Ezért az ókori

®̂) A  gyöngyök meghatározását és datálását I. V. Ptasnyikova, az 
expedíció mionkatársa végezte.



r liorezmi erődítésről teljesen hű képet alkothatunk magunknak. 
A városokat hatalmas falakkal vették körül, a falak pedig nagy 
(főként 40X 40X lOcm. méretű) nyerstéglából készültek. A  falak 
fundamentuma »pachszá«-ból — szilárd vertagyag rétegből — 
készült talapzat. A  fal felső részén belül egyemeletes, vagy mint 
Dzsanbasz-kalában, kétemeletes erkélyszerű lövész-folyosó húzódik 
végig, amelyről számos magas és keskeny lőrés nyílik kifelé. 
A lőrések lefelé és kifelé erősen kiszélesednek. Ezeket azért épí
tették, hogy »felülről védekezve# az erőd falainak alapzatát nyíl- 
zápor alatt tarthassák. Meglepő, hogy némelyik erőd védelmi 
rendszere milyen archaikus. így például Dzsanbasz-kalában egyál
talában nincsenek vártomyok. Hogy a vár oldalát belőhessék és 
sarkait megvédhessék, rendkívül sajátos és ferde lőrésekből alko
tott, igen tökéletlen rendszert alkalmaztak. Ezek a lőrések páro
sával a sarkokat fedezték és úgy voltak elhelyezve, hogy egy-egy 
csoportban a fal mentén bizonyos távolságra három-három lőréa 
foglalt helyet. A  középső függőleges volt, a kétoldalt lévők pedig 
oldalt fordulva, ferdék. A korai lüs Kyrk-kyzerődön szintén nin
csenek tornyok. Itt az építők más kiutat találtak, hogy a védelem
nek ne legyenek olyan sebezhető pontjai, mint a tornyokkal nem 
védett sarkok : az erődöt ovális alaprajzzal építették.

Koj-Krylgan-kala feUegvára tizennyolcszögű, a gyakorlatban 
köralakúnak tekinthető alaprajzú; külső falán egyébként már 
vannak tornyok.

Míg ilyenformán Chorezm délnyugati részén már a »lakó- 
épületül szolgáló, falakkal körülvett gorogyiscsék« korában ismere
tesek olyan erődök, amelyeken az ellenség oldalról való belövésére 
szánt tornyok voltak, ugyanakkor a jobbparton még sokáig él 
az archaikus, toronynélkiüi erődök hagyománya. Az erődök nagy- 
részén azonban már vannak tornyok, amelyek gyakran nagyon 
sűrűn vannak elhelyezve, téglalapalakú alapraj zúak, a falajZkal 
egymagasságúak és téglalapalakú lőréseik vannak.

A  bástyatornyok segítségével a sarkokat igen sokféleképpen 
védelmezték : Kurgasin-kalában mind a négy saroknak más-más 
a védelmi rendszere. Az egyik sarkon, mint Dzsanbasz-kalában,. 
egyáltalán nincsenek tornyok ; itt a védelmet egy pár ferde lőrés- 
biztosítja. A  másik szögletet két torony védi. Ezek a köztük 
kiszügellő saroktól nem messze feküsznek. Ezt a rendszert Szargon 
chorszábádi híres palotájából ismerjük. A  harmadik sarkon ez a 
két torony egymáshoz közel fekszik, teljesen eltünteti a kiszögellést 
és sajátos »fecskefark« alakot alkot. Ezt a megoldást az egyiptomi 
Szemne-erődről ismerjük ; Chorezmben Bazar-kalában és Ajaz- 
kala 1-ben fordul elő. És végül a negyedik sarkot egy torony védi„



melynek tengelye az itt összefutó egyik fal meghosszabbításában 
fekszik.

Majdnem minden ókori chorezmi erőd jellemző sajátosságai 
a »kapu előtti labirintusok« (lásd a 27. ábrát). Ezek nagy, téglalap
alakú falkiszögellések, amelyeken belül néhány kanyarulattal a 
kapukhoz vezet az út. Ezt a bejáratot a belső lőrésékből mindenün
nen nyüzápor alatt lehetett tartani.

29. ábra. Kurgasin-kala (légifelvótel).

Egészében véve a védelmi rendszer, az ókori Egyiptomtól 
és a régi Szumírtól kezdve Asszíriáig és az Achaimenida-korabeli 
Iránig mindenütt kimutatható klasszikus keleti erődítési rendszer 
hagyományainak bélyegét viseh magán. Azonban a védelmi rend
szer fejlődésének itt észlelt sajátosságai arra vallanak, hogy az i. e. 
első századokban a chorezmi hadi mérnökök önállóan oldják meg 
a sarkok védelmének problémáját, amelyet a Közel-Kelet országai 
már több mint két évezreddel azelőtt megoldottak. Ebben inkább 
a hasonló történelmi viszonyok között végbement önáUó fejlődés



eredményeit kell látnunk, mint mondjuk, az Achaimenida erő- 
(Htési rendszer közvetlen hatását.

G. V. Grigorjev Tali-barzuban, Szamarkand közelében 
végzett ásatásai azt mutatják, hogy Szogdiánában e korszak folya
mán mind az erődítés, mind pedig általában az építészet terén 
hasonló elvek érvényesültek.

Kétségtelen, hogy a chorezmi erődítmény-rendszert úgy 
alkották meg, hogy számítottak az egész lakosságnak (valószínűleg 
nemcsak a férfiaknak) a védelemben való részvételére. Erre vall 
a rendkívül nagyszámú lőrés, amelyek mindegyikéről csupán egy 
azűk területet lehetett belőni; ezért minden lőrés mellett szakkép
zett íjásznak kellett állnia.

Ez is archaikus vonás, mely arra mutat, hogy ekkor még az 
egész nép fegyverben állt és a főszerepet nem a hivatásos hadsereg, 
hanem a tömeges népfelkelés játszotta.

Ugyanekkor azonban a megerősített ókori chorezmi városok 
földi-ajzi fekvése arról tanúskodik, hogy itt egységes erődrendszer 
terült el, amely a sivatag felől az oázis egész határmenti vonalát 
védte : keletről nyugat felé haladva, Dzsanbasz-kala, Bazar-kala, 
Kurgasin-kala, Kyrk-kyz, Kis Kyrk-kyz, Ajaz-kala, Burly-kala és 
végül Toprak-kala, — mind-mind az öntöző csatornák végső 
nyúlványainál feküdtek, a megművelt földeknek a csatornák 
mentén húzódó sávját fogták közre és egészükben egymással 
szembenéző erődök zárt láncolatát alkották.

Kétségtelen, hogy e várak egységes védelmi tervbe illesz
kedtek, melynek célja az oázisnak a sztyeppén lakó törzsektől való 
megvédése volt. Ez a védelmi terv, éppúgy, mint az egész öntöző 
rendszer is, erős, központosított állam meglétéről tanúskodik.

Alább látni fogjuk, hogy a középkort más törekvések jellem
zik : a városok és a nagy vár-erődök rendszerint az oázfison belül 
fekszenek, a csatornák kútfői és fő elágazásai közelében. Nyilván
való, hogy ilyenmódon nemcsak a vidék védelmének feladatát lehe
tett biztosan megoldani, hanem az öntöző hálózat, más szóval az 
öntöző hálózatot használó parasztság felügyeletét is. SŐt, a közép
kor folyamán, azokban a korokban, amikor a központi hatalom 
a legerősebb volt, a határok mentén elsősorban nem nagy erődít
mények, hanem kis erődök és őrtornyok terülnek el, melyek segít
ségével a feudális uraknak az oázis mélyén tanyázó katonai erőit 
értesíteni lehetett a közeledő veszélyről. Fontos bizonyíték ez arra 
vonatkozóan, hogy az ókori és középkori chorezmi társadalom 
szerkezete alapvetően különbözött.

Expedíciónk gazdag anyagot gyűjtött össze az ókori chorez
miek szellemi kultúrájának, művészetének és vallásának jellem-



zéaére vonatkozóan. Ez az anyag mindenekelőtt nagyszámú terra
kotta szobrocskából és fazekasok készítette domborművekből áll. 
Ezekből különösen gazdag leletet találtmik Dzsanbasz-kalában 
(lásd a 23. ábrát). A  szobrok közöttTtúlsúlyban vannak a pompás 
ruhájú női szobrocskák, valamint a magas csizmájú férfialakok. 
E férfi szobrokon rövid, feszes zubbony van, háromszögű gaUér- 
kivájgással, fejükön pedig sajátos, háromcsúcsú »frígiai sapka«.

A  legrégibb szobrocskák kezdetlegesek, konvencionálisak. 
Jellemző sajátságuk, hogy alkotóik az öltözet díszítésének graviro- 
zásával érzékeltetett részleteire nagy figyelmet fordítottak. Ez a 
stílus eredetileg a »lakóépületül szolgáló, falakkal körülvett gorogyis- 
csék<( korára nyúlik vLssza. (lásd 21. ábra). A  későbbi szobrocskák, 
melyek az i. e. első századokra datálhatók, nagyobb terjedelműek 
és teljesen realista felfogás alapján készültek.

A szobrocskákon Mvül az edények reliefjein is találunk ember
ábrázolásokat. Egy hosszú, szúrásra emelt dárdát tartó lovas és 
egy magas, az attikaira emlékeztető sisakot viselő gyalogos (lehet
séges, hogy sisakja sasalakú, mint a későbbi, i. u. i f i ,  század 
chorezmi érmeken található jellegzetes király-ábrázolásokon,) a 
régi chorezmi öltözködés és fegyverzet új, jellemző részleteit tárják 
elénk.

Az állatábrázolások között túlnyomó többségben kis lószob
rok és lófejek szerepelnek. Ezek néha sematikusak, néha azonban 
rendkívül realista művészettel készültek. A lószobrok azt bizonyít
ják, hogy a masszageták vallásában a napot jelképező ló totemikus 
kultusza vezető szerepet játszott; igazolják továbbá azokat a 
föntjelzett párhuzamokat is, amelyeket a chorezmi masszageta 
és trák kultúrvilág között vontunk.

Noha ezenkívül még teve, bárány, disznó, sőt (igaz, hogy 
csak későbbi korból) orrszarvú és majom-ábrázolásokkal is talál
kozunk, a ló-ábrázolások mégis annyira túlsúlyban vannak, hogy 
csak a föntebb jelzett oroszlán-ábrázolásokat lehet velük egy- 
sorban említeni, melyeket edények fülén találtunk. IVIint ismeretes, 
ezek szintén szoros kapcsolatban állnak a napkultusszal.

A  női szobrocskákban minden valószínűség szerint az anya
istennő, Ardvíazúrá-Anáhitá ábrázolását láthatjuk, aki általában 
a vizek és az öntözés, különösen pedig az Amu-darja védő isten
nője volt. A  férfi szobrokban a nagy istennő társának, Sabasios- 
Szijávus istennek ábrázolását találhatjuk.

Nersachí elmondja, hogy Buchárában a Zoroaszterhitű 
lakosság minden évben újév napján meg szokta semmisíteni az 
istenek agyagszobrait és azokat újakkal cseréli fel. Ezeket külön 
bazárban vásárolják, ahol maga a király is személyesen jelen van.



ICz a szertartás, amely valószín illeg Chorezmben is megvolt (az ösz- 
Hzes szobrokat rendszerint már az ókorban összetörték), azokat 
az előázsiai kultuszokat jellemezte, amelyek a föld termékenysé
gének meghaló és újjászülető istenével voltak kapcsolatosak. 
A szertartás maga az isten halálát és újjászületését jelképezte.

3-

Most ki kell térnünk az előző fejezetben félbenhagyott 
témára : Chorezm e kori politikai történelmének néhány kérdésére.

A IV. század végén Belső-Ázsia déh.és keleti része a görög
makedón birodalom, majd pedig az Alexandrosz által meghódított 
terület ázsiai részén kialakult Szeleukida áUam része lett.

Kb. 250-ben i. e. a belsőázsiai szatrapiák kisiklanak a Szeleu- 
kidák kezéből. A  dél-turkméniai sztyeppelakó törzsek lázadása, 
melynek élén a parn-dahák vezérei, Arsak és Tiridatész, a két 
testvér, áUottak, a párthus birodalom megalakulására vezet. 
E birodalom élére az Arsakidák dinasztiája állott. Murgábtól 
keletre viszont azon a területen, amely a Szir-darja középső folyá
sától déli irányban egészen a Hindukus déli lejtőiig terjed, a 
baktriai görög királyság alakul ki, melynek élére Baktria lázadó 
szatrapája, a görög Diodotosz került.

Chorezm továbbra is független marad. Sőt, mi több, minden 
okunk megvan annak feltevésére, hogy az Arsakida monarchia 
kialakulásának korai szakaszában éppen Chorezm áll amiak a 
mozgalomnak a háta mögött, amelyet Dél-Turkménia sztyeppe
lakó törzsei a Szeleukidák ellen indítottak. Chorezm ezeket éppúgy 
támogatta, mint annakidején Szpitamenészt.

Emellett szól az, hogy először is, (igaz, hogy csak későbbi 
adatok, különösen al-Bírúní szerint) az Arsakidák Choszrov legen
dás fia, Ask (Arsak) révén családfájukat szintén Szijávusra vezették 
vissza. Ha ez nem Ls bizonyítja azt, hogy I. Arsak közvetlenül a 
chorezmi dinasztia tagja volt, (ezt lehetetlen kimutatni), mégis 
arra mutat, hogy az Arsakidák és a chorezmi Szijávusidák ural
kodóháza között közvetett dinasztikus kapcsolatok álltak fenn.

Sztrabón (XI., 9.,) érdekes tudósítást közöl, mely szerint az 
Arsakida királyság megalapítói »a daha pamok voltak, s ezek azok
nak a daháknak a földjéről származtak, akik a Maiótisz-tó mögött«, 
(jelen esetben ez az Aral-tó — Sz. T.) vagyis azokon a vidékeken 
laknak, amelyek Chorezm mögött, a Szir-darja alsó folyásánál 
terülnek el. Az Arsakidáknak az Aral-tó menti törzsekkel való 
kapcsolataira utal az a szintén Sztrabón által közölt tény (XI, 8, 8), 
hogy Arsak Tiridatész II. Szeleukosz hadai elől az apasziakákhoz 
menekült, (mint láttuk, ezek Chorezm északi szomszédai voltak).



Egyébként maga Sztrabón is megállapítja, hogy e között az 
esemény között és Szpitamenész szogd vezérnek Alexandrosz 
csapatai elől a choraszmiakhoz való menekülése között párhuzam 
van. A legvalószínűbb az, hogy az Arsakida-államot megalapító 
két testvér személyében az Arai-tómenti dahák vezéreit kell 
látnunk, akik Chorezmtől kezdetben bizonyos mértékig függésben 
voltak. Ezek a Tedzsen medencéjébe települtek át és felkelésüket 
a masszageta szövetség segítségére támaszkodva indították meg, 
amelvnek vezére Chorezm volt. Természetesen, az Arsakida 
hatalom gyors növekedése megváltoztatta a Chorezmmel fennálló 
kölcsönös kapcsolatuk jellegét, ez azonban nem kisebbíti azt a 
szerepet, amelyet Chorezm mint a makedónellenes mozgalom 
központja játszott, Chorezm e mozgalom központja marad még 
ezután is jó sokáig.

Érdemes külön foglalkoznunk azzal, hogyan alakult Belső- 
Ázsia politikai és ethnikai földrajza a III. század közepének ese
ményei után, E földrajz nem Ids szerepet játszcTtt abban, hogy a 
görög-makedón hódítók baktriai állama, a belsőázsiai törzsek moz
galma következtében, (körülbelül i. e. 140-ben) megsemmisült.^^)

A  kinai források szerint a görög-baktriai királyságot megsem
misítő barbárok »nagy jüe-csi<( néven tűnnek fel. Ezt a nevet, amely 
a Han-korban gvet-szi-nek, vagy goat-szi-nek hangzott, 
Rémusat, Klaproth és Grigorjev már régen é§ joggal a massza- 
geták, a görög auktorok »nagy getáinako nevével azonosították, 
A  későbbi szerzők különféle föltevései e vitathatatlan azonosítást 
nem tudták megingatni.

A görög-latin forrásokban a görög Baktriát meghódító bar
bárok nem közös néven szerepelnek, hanem egyes törzsi neveken 
mint aaziok, paszianok (apasziakák), tochárok és szakaraidok (szaka- 
raukák), vagyis a kínai szerzők magy jüe-csi«-jei nem mások, mint 
a masszageta törzsszövetség általunk már ismert főtörzsei, Cho
rezm szomszédai és szövetségesei.

A Kuvan-darja medencéjében 1946-ban végzett kutatások 
részben fellebbentik azt a fátylat, amely ezeknek az irodalmi 
forrásokból csak névleg ismert törzseknek a múltját fedte. Itt igen 
érdekes kora-középkori rom-komplexumot vizsgáltunk meg, 
melyet most Dzsety-Aszar néven ismerünk, (Dzsety-Aszar =  »Hét 
emlék« —  valójában ennél jóval több).

Ottani munkálataink naplójából egy részt szeretnék idézni.
»Október 10-én, helyi idő szerint délelőtt 10 óra 30 perckor, 

derült időben repülőgépeink felszálltak Dzsan-kala mellől és észak

**) Lá.sd még : n *Drcvnyij Chorezm* I. függelékét éH a kérdés ott idézett 
forrásait éa irodalmát.



keleti irányba repültek. 10 óra 48 perckor átszeltük a régi medret, 
amelynek főiránya északról dél felé vezetett. A mederben helyen
ként esőtócsák csillogtak. A medertől hegyes szögben dél-dél
nyugati irányba néhány régi csatorna ágazik el. 10 óra 50 perckor 
helyenként feltűnnek alattunk a régi karakalpaki öntözés futó- 
homokborította földjei. Mindenütt az öntöző hálózat nyomai, a 
mezők körvonalai, a hajdan ott elterült jurtok (nomád sátrak) 
köralakú nyomai s agyagból készült kerítések látszanak, melyek 
az egyes, furcsa, szabálytalan alaprajzú udvarokat szegélyezték. 
Amott kisebb agyagépítmények romjai, »mazárok« számos csoportja.
10 óra 58 perckor átszeltük a Kuvandarja déli forrásának régi 
medrét, mely körül az öntözésnek és településnek különösen sok 
nyoma látszik. 11 óra 5 perckor újabb »mazár« csoportot hagyunk 
magunk mögött. Alattunk a homok és szakszaul borította sáv 
mögött Dzsety-aszar lapályos síksága terült el. Mélyrepülésben 
száUunk tovább. A láthatáron élesen kirajzolódnak néhány nagy 
lom körvonalai, amelyek teljesen elütnek az eddig vizsgált 
romoktól. 11 óra 10 perckor elhaladunk az első emlék fölött 
(Dzsety-aszar 1.) Kört írunk le. Alattunk hatalmas épület szét
mosódott dombja, körülötte szabálytalan körvonalú udvarnak a 
síkság fölött terraszszerűen kimagasló térsége. Néhány széles kört 
írunk le, hogy a környező emlékek között tájékozódjunk, s azután
11 óra 33 perckor leszállunk Dzsety-aszar 1. mellett.

Már első terepszemlénk is igazolta azt az eredeti feltevésün
ket, hogy Dzsety-aszar romjai az ókorból valók. A romokon és 
körülöttük számtalan kerámia-töredék hever, melyek felülete 
Itíkete és vörös, engobs-bal festett, fénytelen. Voltak közöttük 
olyan alakúak is, amelyek Chorezmben már előfordultak. Egé- 
^̂ 7,ében véve azonban a kerámiai leletek külső formája rendkívül 
sajátos volt. Ezért föltehettük, hogy olyan kultúra termékei, 
amely egyidős és rokon ugyan az ókori chorezmi kultúrával, de 
mégis önálló.

Ezt a benyomásunkat az építészet terén tett megfigyeléseink 
IS igazolták; Dzsety-aszar 1 .  központi épülete nagy, »antik«, nyers- 
(Vgíából épült. Méretei azonban eltértek a chorezmitől. A négyzetes
I liorezmi tégla helyett ez a téglafajta téglalap-alakú volt s mérete 

X 28 X 9 cm és 43 X 30 x 10 cm között ingadozott. A domb tetejéről 
••szak, északkelet és kelet felé Dzsety-aszar élettelen, agyagos 
nlksága tárult elénk. A síkságon széles területen szanaszét heverő 
romok hatalmas körvonalai látszottak. Ütünk irányát a látott 
nnlékek felé vettük. Célunk az volt, hogy később majd pontosan 
Mu'ghatározzuk ezek vonulatát. 12 óra 50 perckor északfelé repül
tünk és miután elhaladtunk Dzsety-aszar 2. romjai felett, melyek



külsőleg az előbbi emlékekkel azonos típusúaknak látszottak, 
13 óra 18 perckor leszálltunk a hatalmas Dzsety-aszar 3. (Altyn- 
aszar) telep közelében, amely a környéken megvizsgált összes 
emlékek közül a legnagyobb és legbonyolultabb. 15 óra 45 perckor 
tovább haladtunk és Dzsety-aszar 4. (Rabenszaj) romjai fölött 
szálltunk el, a Kuvan-darja északi forrásának déli partjánál. Innét 
leszállás nélkül továbbhaladtunk és megállapított tér vünk szerint 
Dzsuszaly felé repültünk. Itt 16 óra 45 perckor földre szálltunk. 
Ezzel első szemlénket, a dzsetyaszari komplexumon befejeztük.

Október 11-én és 12-én a Kazalinszktől délre fekvő vidék 
romjai fölé repültünk el, ahol az Aral-tó keleti részén fekvő kún- 
török miocsári gorogyicsék« eajátos, újszerű kultúráját fedeztük 
fel (lásd alább, V III. fejezet 2.).

Október 12-én 13 óra 57 per^ííor, Dzsuszalyba visszatérve, 
újból elszálltunk Dzsety-aszar fölött és északkelet felől érintettük 
Dzsety-aszar 5. romjait. Miután elrepültünk a környező 6, 7, IS 9 
és 10 számmal jelzett romok felett, északnyugat felé fordultunk 
éa elhaladtunk a 11, 12 és 13 számú romok középső csoportja fölött, 
melyek között 16 óra 25 perckor leszálltunk.

A két repülőgép személyzete itt »haditanácsra« gyűlt össze. 
Az eredetileg megállapított terv szerint bázisunkra legkésőbb 
október 13-án kellett volna visszatérnünk. Közben azonban kide
rült, hogy az emlékek feltárt csoportján még legkevesebb két napig 
kellene dolgoznunk és egész sor leszállásra lenne szükség, hogy az 
emlékeket a helyszínen gondosan megvizsgáljuk, ápatásokat végez
zünk és helyrajzilag lokalizáljuk őket. Élelmiszerkészleteink fogy
tán voltak, különben sem lehetett az expedíciónak bázisunkon 
maradt tagjait hollétünk felől bizonytalanságban tartanunk. Ezért 
17 óra 10 perckor Dzsan-kalába repültünk és 17 óra 45 perekor 
»repülőterünkön« minden különösebb baj nélkül leszálltunk. 
Gépkocsivezetőink, mechanikusaink és kalauzaink, akik már 
nyugtalankodni kezdtek, örömmel fogadtak bennünket.

Október 13-án 12 óra 40 perckor újból Dzsety-aszar fölé 
repültünk, ahol két nap alatt berepültük a még meg nem vizsgált, 
vagy csak részben vizsgált emlékeket és földreszállva vizsgálat alá 
vettük Dzsety-aszar 11, 12, 10 és 9-et (az éjszakát is itt töltöttük), 
valamint Dzsety-aszar 8, 7, és 4-et. Az utóbbinál leszálltunk 
(október 14-én 14 óra 52 perctől 15 óra 50 percig), majd a víz
választó északnyugati határáig repültünk. Célunk az volt, hogy 
megállapítsuk, meddig terjednek a régi kultúra határai. A dzsety
aszari agyagtáblákat nyugat felöl övező homokbuckákon, a 
régi meder itt folytatódó egyik mellékágánál, meg egy hasoló 
típusú romcsoportot fedeztünk fel (Dzsety-aszar 16. és 17.).Üzem-



jiiiyagunk fogytán volt, ezért felderítő utunkat nem folytathattuk 
tovább. Pedig lehetséges volt, hogy a homokbuckák között távo- 
hibbra, nyugat felé, a dzsety-aszari kor még fel nem tárt emlékeire 
bukkantunk volna. 16 óra 21 perckor visszafordultunk és miután 
újból elhaladtunk Dzsety-aszar 1. fölött, 17 óra 12 perckor bázi- 
Kunkon leszálltunk. Ezzel befejeztük Dzsety-aszari felderítő mun
kálatainkat. összesen 17 emléket vizsgáltunk meg. Ezekről légi 
felvételt is készítettünk. Közülük tizet a helyszínen leszállva Í8 
megvizsgáltunk és felmértünk. Gazdag és változatos kerámiai 
anyagot gyűjtöttünk és nagyszámú felvételt készítettünk.*

A  dzsety-aszari váleisztóvonal lapályos, majdnem növényzet 
nélküh, agyagos síkság, amely észak felé a dzsuszaly-i sztyeppébe 
megy át. Nyugat felé a síkság hatalmas homoktáblákon folytatódik, 
melyek a Kuvan-darja régi fő-(déli) medrét, valamint távolabb 
északfelé pedig a Kuvan-darja északi folyását övezik.

DéUelé szintén homokbuckák kezdődnek, melyek agyagos 
talajon feküsznek. A  talaj itt a késői középkori karakalpak öntöző
berendezések és települések számtalan nyomát őrizte meg, melyek 
a Zsany-darja és Kuvan-darja középső folyásánál különösen nagy 
számban fedezhetők fel. A dzsety-aszari választóvonal közvetlen 
környékén a karakalpak öntözésnek semmi nyoma nincsen.

A dzsety-aszari síkságot keleten és északon a Kuvan-darja 
északi forrásának régi medre szeli át. Ebből a régi mellékágak és 
csatornák nagyszámú kisebb medre ágazik szét, melyek azután 
még kisebb ágakra oszlanak. A főmeder, vagy e meder említett 
clágazásamak mentén fekszenek az összes, általunk regisztrált 
emlékek, melyek rendszerint a meder vagy a mellékcsatomák 
partjainak közvetlen közelében fekszenek ; ezekből ágaztak azét 
a régi öntöző hálózat csatornái —  o kisebb elosztó és öntöző csatornák, 
melyek nyomai az emlékek legnagyobb részének környékén a 
levegőből is jól láthatók. Nagy főcsatornák nincsenek. Ezek szerepét 
nyilvánvalóan a természetes medrek és elágazások töltik be. Minden 
emlék mellett volt egy*vagy több önálló csatorna is. Ezeket köz
vetlenül egyik, vagy másik mederből vezették oda.

Ez az egész terület a várak virágkorában kétségtelenül a 
régi belső deltavidékhez tartozott és nedves, mocsaras vidék volt, 
melyet számtalan bővizű mellékcsatoma szelt át. A dzsetya^zariak 
földműves gazdálltodása ezeken alapult. Az emlékek egymástól 
jelentős távolságban, szétszórtan fekszenek. Két fő csoportba fog
lalhatók, melyekhez még egész sor, különálló emléket keÚ sorolnunk 
(lásd a 8. térképet).

Jellemző sajátságaik alapján az emlékeket három fő típusba 
sorolhatjuk. Az első, leggyakoribb típus a megerősített tanya,



melyhez belül nagy, szintén megerősített, számos, boltozátos helyi
ségből álló épület tartozik. Néhol jól látszik, hogy ezek a helyi
ségek két, sőt három emeletesek voltak. A második típus a nagy

30. ábra. A dzsety-aazari kultúra emlékeinek táblázata.



nődök típusa, melyeket jól kiépített erődítmény-rendszer övez 
(bástyák, megerősített kapuk). Ezeknél falakon belüli építmé
nyeknek nyoma sincs.

Végül a harmadik típust csak egy emlék képviseli, mely az 
emlék-komplexumban a legjelentősebb. (Dzsety-aszar 3.

31. ábra. Dzsety-aszar 1. (légifolvétel).

\ agy Altin-a.szar) Ez nagy erőd. szintén jól kiépített erodítmény- 
londszerrel. Belsejében nagy lakóépületek számtaliin különféle 
maradványára bukkantunk.

Az első csoport jellegzetes altípusának tekintjük a fentebb 
már részben leírt Dzsety-aszar 1-et (31. ábra). Ez nagy, szabály
talan körvonalú, kimagasló épület, méh’ most a környező síkság 
lelett 8 m magasságban terül el. Az épület mérete 45 x 30 méter, 
fekvése pedig olyan, hogy sarkai a négy világtáj irányát követik. 
A domb szétmosott felületén eléggé bizonytalanul a belső alaprajz : 
egész sor hosszú .szoba alaprajzának nyomai látszanak. Jobban 
kivehetők az épület belső falának nyomai. Ez a fal szamannal 
(szalmávalkevert vályog — ford.) erősen kevert, hatalmas méretű 
téglából épült, melynek mérete eléggé ingadozó. (38x28xí^ 40x 
30 X  0, 40 X 30 X 10 cm). A téglák alsó részén megmaradtak a fal felü
letéhez függőlegesen hozzáillesztett nádréteg nyomai. Ez való
színűleg arra vall, hogy a téglát nyers állapotban rakták a falba, 
továbbá, hogy igen elterjedt volt a nádréíegek alkalmazása. Ezek 
ugyanis az épületeket megvédtek a nedvesség és a salétrom (só) 
alulról való behatolása ellen. Ezt az építési inódszert az ókori



Chorezmben még nem ismerték. Nyomait elsőizben a X II—X III. 
századi chorezmi emlékeken fedeztük fel. (A Dzsanpyk-kalai kas
télyon.)^*) Ez a módszer a mostani helyi chorezmi építészetben 
egészen általános.

Kívülről az épületet majdnem kerek, udvari térség veszi körül, 
melyen a ház egy kissé excentrikusán északnyugat felé fordulva 
fekszik. A  tér a környező síkságnál kb. másfél méterrel magasabban 
terül el. Szélén igen elmosódottan, sánccal körülvett külső fal 
nyomai látszanak.

Az első típus másodilc altípusa a megerősített közösségi 
tanya-ház, mely négyzetes, koncentrikus alaprajzú. Az épületnek 
rendszerint négyzetes, néha pedig téglalapalakú liörvonalai vannák. 
Ezenfelül gyakran van egy szintén négyzetes alaprajzú, kiemelkedő 
belső része, azért az egész tömb lépcsőzetes, piramis-szerű ala  ̂
kot ölt.

Ilyenek Dzsety-aszar 2.. 5. és 6. tanyái, a nagy 7. számú tanya 
(32. ábra.), melyen sajátos, szabályos négyzetes alaprajzú lépcső
zetes épület fekszik, továbbá a 13,, 15., 16. számú telepek. Való-

.'i2. ábra, Dzsety-aszar 7. (légit cl vétel).

színű, hogy ez az alaprajz valamivel későbbi, mint az első altípus 
alaprajza,

A második típust (mely nagy erődből áll, belső építmények 
nélkül) Dzsety-aszar. 4. (Rabenszaj. 33 á b r a 8. hatalmas telepei 
képviselik,

“ ) íDrcvnyij Chorezm*, 160. lap.



A  harmadik típust, mint már jeleztük, Dzsety-aszar 3. nagy 
telepe képviseli. (30. ábra). Ez a telep, szabálytalan trapezoid- 
alaprajzú s északfelé összeszűkül. Mérete északtól délfelé 350 m. 
A déli fal hossza kb. 300, az északié 150 méter. A  külső falak, melyek 
fundamentuma mintegy 1,5— 2 méter vastagságú, kb. 3,5 méter 
magasságban maradtak meg; 1,25 méter magasságú i>pachszat- 
rétegekből állanak, s nagy nyerstéglarakásokból készültek. A téglák 
a fent jelzett méretűek és formájúak, szemannal* vannak keverve. 
A falakon, egymástól 2,5 méternyi távolságban, szűk, téglalap, 
alakú, 60 X 20 centiméter méretű lőrések láthatók. A falak mentén, 
egymástól különböző távolságban, közepes nagyságú, vaskos tor
nyok emelkednek ki. Ezek ^pachszábóU készültek, téglarakásokkal; 
H cm nyerstéglaréteg, föléje 15 cm pachsza, azután ismét t-égla és 
így tovább . A tornyok kb. 2 méter magasra nyúltak.

Az erőd északnyugati sarkában kerek, 40 méter átmérőjű 
építmény található, melyet pachszából készült fal vesz körül. 
A  fal fundamentumának vastagsága kb. 2,5, magassága pedig 
4,5 méter.

Az erőd északnyugati sarkának közelében, közvetlenül a 
várfalhoz épített megerősített ház terül el, mely olyan típusú és 
méretű, mint a dzsety-aszari házak általában. Kelet felől udvar 
csatlakozik hozzá. E lakótömb mérete kb. 30 X 30 méter, magassága

33. ábra. Dzsety-aszar 4. (légifelvétel).



8 méter. A vízmosta lejtőkön lakóházak falai és padlói meredeznek. 
Eiek a házak legalább kétemeletesek lehettek. Helyükön gaz
dag kerámialeletet találtunk. A szabálytalan alaprajzú udvart, 
mely kb. 60x60 méter, a külső falhoz hasonló típusú tornyosfal 
veszi körül. Az udvar szintje 1,5—2 méter magasságban terül el a 
környező síkság fölött.

A déli fal közepénél hatalmas épülettömb húzódik végig. 
Ennek alapterülete kb. lOOx 80 méter, magassága pedig több mint
12 méter. Ez a legnagyobb ilynemű épület az összes emlékek között.

Dzsety-aszar kerámiáját mindenekelőtt két nagy csoportra 
oszthatjuk. Az első, nagyobb csoportot különböző formájú edények 
alkotják, melyek fazekas korong nélkül készültek. Ezek törése és 
felülete többnyire különböző árnyalatú, szürkés színű. (A fazekak, 
korsók és pithoszok külső felülete, az üstalakú edényeknek mindkét 
felülete szürkés színű.) Felületüket fekete vagy feketés-barna engobe 
borítja és fényezve vannak. Az ehhez a csoporthoz tartozó vala
mennyi edénynek más és más formája van és egyáltalában nem 
hasonlítanak a chorezmi edényekre. Az edények jelentős részén 
fényezett fekete alapra rajzolt és gyakran fehér pasztával berakott, 
szögletes szalagdíszítés látható (lásd 34. ábra 10 —  29. rajz). 
A  második csoportba sokkal vastagabb, törésüknél rózsaszínű, 
sárga-rózsaszínű vagy téglaszínű edénytöredékek tartoznak. Ezek 
felülete fekete, csokoládé-barna, vöröses-barna vagy vörös, ritkáb
ban pedig zöldes fehér engobe-bal van festve. Nagy részüket szintén 
korong nélkül készítették, egy részük azonban már a korongon 
való kidolgozás nyomait mutatja. Ugyanebbe a csoportba tartozik 
még néhány világos zöld színű edénytöredék is, melyeket engobe- 
bal nem vontak be és vöröses-barna színűre festettek. A  második 
csoporthoz tartozó edények k()zött már akadnak olyan formájúak 
is, melyek a chorezmi antik edényekre emlékeztetnek. Azonban 
ezek legnagyobb része is túlnyomóan sajátos, eredeti formájú. 
A feketés-szürke és vörös edények javarészt egy típusúak, de bizo
nyos formai és díszítésbeli sajátosságai mindegyik típusnak vannak, 
így például a rárajzolt, szögletes szalagdíszítés csak a feketés 
szürke edényeken található.

Bár a két csoporthoz tartozó edények mindig együtt fordulnak 
elő és kétségtelen, hogy sokáig együtt használhatták őket, ennek 
ellenére is az első csoportot egészben véve archaikusabbnak és 
régibbnek kell tartanunk. Erre mutat a fazekaskorong és Cho- 
rezmmel közös edényformák hiánya, a rárajzolt és a berakásos 
díszítés.

Ezzel az utóbbi csoporttal (34, ábra, 10— 29. rajz) érdemes 
külön is foglalkoznunk.



Igen szembetűnőek itt azok a jelentős vonások, amelyek 
nmek a kerámiának a Poltava vidékén lévő Belszk gorogyiscse 
archaikus kerámiájával és Ukrajna más vidékeinek hasonló »pre- 
Hzkíta«, vagy »korai szkítad emlékeivel való hasonlóságára mutatnak, 
melyek kelet felé egészen Harkov vidékéig és Izjum vidékéig 
találhatók.

A. A Potapov felhívta a figyelmet arra az egyezésre, amely 
r fehér pasztával berakott, fekete alapszínű, ukrajnai szögletes 
s/.alagdiszes kerámia és a Duna-medence klasszikus hallstatti 
(1 lilékéinek kerámiája között mutatkozik. V. A. Gorodcov pedig 
arra a felfogásra hajlott, hogy e kerámián a kaukázusi népi 
kerámiaművészet régi, még az i. e. II. évezredre visszanyúló 
liagyományainak hatása tül^öződik.'®)

Ha eltekintünk attól, hogy a belszki kerámia a dzsety- 
aszarihoz mérve valamivel durvább kivitelű, akkor a dzsety
aszari, ukrajnai és hallstatti lelőhelyek edényemek alakja, kidol
gozása, valamint technikai sajátosságai és díszítési rendszere, 
a nagy távolság ellenére is rendkívül meglepő technikai és stílus
beli hasonlóságot mutatnak.^*) A dzsety-aszari kerámiának az 
ukrajnai preszkita kerámiával és a dunai hallstatti kerámiával 
való kapcsolata rendkívül figyelemreméltó. Erre a kapcsolatra 
még vissza kell térnünk.

Végeredményben, ha mindjárt csak megközelítőleg is, ki
jelölhetjük a tanulmányozott komplexum kronológiai kereteit. 
Minden sajátossága ellenére is, e komplexum nem más, mint 
elsősorban Chorezm, továbbá Belső-Ázsia egyéb vidékein talált 
ókori emlékeink egyik változata.

Mivel az Afrígida-kor elejéről való formák (amelyekkel a 
kazaünszki hun-török telepeken gyakran találkozunk), itt teljesen 
hiányzanak, ezeknek az emlékeknek felső kronológiai határát az 
i. u. első évezred közepét megelőző korra tehetjük. De a Chorezmre 
jellemző késői antik formák is oly jelentéktelen százalékban for
dulnak elő, hogy az akkori időkből való emlékek nem sokkal 
élhették túl időszámításunk kezdetét. A néhány cserépedényen 
fellelhető festés alapján feltehetjük, hogy a chorezmi típusú vörös

*•) V. A . Gorodcov, Trudi XIV. ASz (A XIV. archeológiái Kongresz- 
szna munkálatai), 1911, III. kötet, 154. lap ; A. Potapov. Inkrustierte Kera- 
mik von Belsk, ESA W , 1929, 162— 168; J. I. I/japtukin, Archeologocseszkije 
pamjatnyiki epohí zseleza v baszszeijnye r. Vorszkli. (=  Vaskori régészeti 
emlékek a Vorszkla folyó medencéjében), KSzIIMK, XVII., 1947, 127. lap

*̂) V. ö. pl. a Potapov cikkének 12. ábráján látható edény díszítésének 
rendszerét a 34. ábránk 14. rajzán látható hasonló kompozícióval. V. ö. még 
Potapov 4., 5., 9. ábráját 34. ábránk 28. rajzával, Potapov, 24., 29.. 23., 25., 
26.; Ljapuskin 53., 13., 54., 13. és nálunk 34., 22—24. stb.



lakkozású és engobe-bal készített fehér edények az i. e. első szaza  ̂
dókban terjedtek el. Valószínű, hogy ebből az időből származik 
kerámiánk anyagának javarésze is. E kerámiai anyag archeológia! 
tekintetben általában jóval archaikusabb, mint a chorezmi, i. e. 
IV  századi emlékek kerámiája. Ennek folytán, valamint a pre-

34. á b r R .  A  dzsety-aszari kultúra emlékeinek táblázata.



Hzkíta és hallstatti asszociáció révén úgylátszik, hogy ez az anyag 
régebbi. Lehetséges azonban az is, hogy e kerámia archaikus 
jellegét ennek az egész kultúrának provincializmusa és perifeiiális 
jellege magyarázza. Ez a kultúra ugyanis a chorezmi vezető kéz
műipari központok hatását csak jelentéktelen mértékben érezte 
és a régi hagyományokat sokáig megőrizte.

Azt hiszem, hogy egyelőre még igen óvatos becslés szerint, 
emlékeinket az i. e. első évezred második féléié datálhatjuk. 
E határtól kisebb eltérések lehetségesek egyik vagy másik irányba.

Korábbi időpont mellett nemcsak a kerámia szól, hanem a 
települések egész külseje is. E települések nagy, közösségi, meg
erősített várszerű házakból állanak, melyek párhuzamául tekint
hetők bizonyos fokig az olyan emlékek, mint a Zamachsar közelé
ben fekvő Künerli-kala éa a Kavat-kala közelében fekvő Ak-tepe.^®)

A  dzsety-aszari házak és tanyák azonban sokkal nagyobb 
méretűek és igen szabálytalan alaprajzúak. Ez valószínűleg arra 
vall, hogy e nemzetségi erődítmények természetes úton egyre 
nagyobb méretűvé fejlődtek. A korábbi dátum mellett szól az 
öntözés archaikus jellege is. Ekkor még nem voltak főcsatornák 
és az öntözés természetes mellékcsatornák révén bonyolódott le. 
Ezek azonban, mint tudjuk, a vízellátást egyáltalában nem tud
ták biztosítani.

Mint az egyes tanyák, ugyanúgy a dzsety-aszariak * városai* 
is a társadalmi élet rendkívül archaikus képét mutatják. A 4. és 
8. telep, amelyeken az építészetnek semmiféle nyoma nincsen, 
8 hol csak elenyészően kisszámú földalatti leletre bukkantak, csupán 
menedékül szolgáló telepnek tekinthetők. Az első telep környékén 
elterülő elég sűrű öntözőhálózat és a telepnek a megerősített 
nemzetségi házakhoz képest elszigetelt fekv^e arra enged követ
keztetni, hogy a távoü megerősített tanyák lakossága, könnyű, 
ideiglenes lakásokban, itt, birtoka^ közelében töltötte el az év egy 
részét. A  földművelésnek, mivel nem volt főcsatorna-hálózat 
és a Kuvan-darja mellékágainak vízáUása igen ingadozó volt, 
szükségképpen »félnomád« jellegűnek kellett lennie. Ehhez pedig, 
a nagy, megerősített lakótelepek mellett, melyek a téli hideg ellen 
nyújtottak védelmet és szükség esetén háborús védekezésre is 
szolgáltak, könnyebb, hordozható lakósátrakra, valószínűleg »sala8« 
( =  lombsátor), esetleg »jurt«-típusú sátrakra volt szükség.

Altyn-aszar (Dzsety-aszar 3.) — az egész régi dzsety-aszari 
települési övezet központja — szintén különös »város«. Lényegében 
ez a telep az osztályozásunk szerinti első altípushoz sorolható

*‘) »Drevnyij Chorezm* 101. lap.



két tanyából áll. Ezek közül a kisebbik, amely méreteiben Dzaety- 
aszar 1-nek felel meg, a jiagyobbik telep külső fala mellé van építve. 
A  nagyobbik telep kb. egyméretű a hatalmas Dzsety-aszar 7. 
teleppel. Az erőd északnyugati sarkában fekvő igen furcsa kerek 
építmény és a lakótömb főrésze közelében, tőle északkeletre fekvő 
trapezoidalakú épület valószínűleg középület, vagy esetleg kid- 
tikus jellegű épület lehetett. Reméljük, hogy az ásatások révén 
mód nyílik ezek rendeltetésének földerítésére. Mindenesetre ezek 
az épületek nem lakóházak, sem pedig védelmi építmények.

Dzsety-aszar 7., 4., 8. és 3. védelmi építményeit, egyelőre 
még fenntartással ugyan, a dzsety-aazari komplexum fennállásának 
késői szakaszára tenném. Emellett szól többek között a tornyok 
jeUege éa elhelyezése iá. A  különálló, szögletes tornyok, mint 
tudjuk, Chorezmben elég későn jelennek meg. Sokkal régibbnek 
tartom a Dzsety-aszar 1., 9. és 11. típusú emlékeket. Valószínűleg 
régebbiek Dzsety-aszar 3. óvárosának* fő építményei is. E telep 
védelmi rendszerét fennállásának későbbi korában valószínűleg 
modernizálták. Ha ez így van, akkor kijelölhetjük a települd 
típusváltozatának bizonyos általános tendenciáját a dzsety-aszari 
kultúra félezeréves történelme folyamán: 1. A  fő települési 
központok a Kuvan-darja partja mentén terülnek el. Ez való
színűleg azzal áll összefüggésben, hogy a lakosság a vízellátás 
zavartalanságát igyekezett biztosítani. 2. Menedéket nyújtó 
telepek építéi^, ami egyben az ideiglenes lakóházak jelentőségének 
növekedéséről tanúskodik. 3. Tökéletesebb erődítési rendszer 
építése, minden valószínűség szerint chorezmi és transzoxániai 
minták alapján.

Rendídvül fontos volna kiderítenünk, hogy milyen népek 
emlékei ezek. Ha ezt tudnánk, akkor adatainkat megkísérelhet
nénk kapcsolatba hozni az irott történelmi források anyagával.

Ptolemaiosz (IV. 12., VI. 14.), Plinius (lH. 42.), Polybiosz 
(X., 48.) azon szövegeit elemezve, melyek az Oxusz és az laxartész 
között lakó népeket sorolják fel, arra következtethetünk, hogy a 
Kuvan-darja medencéje a tochárok települési helye volt, kiket 
Ptolemaiosz az »Iaxartész északi szakasza* mellé lokalizált. 
Ezenkívül itt laktak még a paszikok, (az Aral-tó mellékén lakó 
apasziakák) továbbá a jatiok (a Szir-darja középső folyásának 
jobbpartján és a keletebbre fekvő vidékeken lakó asziok, aszianok, 
viiszunok).

Mint tudjuk, a tochárok az utóbbi évtizedek folyamán, 
az addig ismeretlen nyelven írott koraközépkori buddhista doku
mentumoknak Kelet-Turkesztánban történt felfedezésével kap
csolatosan, széleskörű tudományos vita tárgyai lettek. Ezt a



nyelvet, melynek ethnikai hovatartozandóságáról maguk az írásos 
emlékek nem szólnak, egész sereg tudós az ujgur nyelvű szöve- 
j'ekben gyakran említett i>tochria, vagyis tochár nyelvvel hozta 
kapcsolatba (másnéven ni. nyelv«, vagy Dkucsai-karasari nyelv«).

E nyelv iránti érdeklődést fokozta az a körülmény is, hogy 
lonetikai sajátosságai alapján a nyugati indoeurópai nyelvekkel 
(kelta, germán, itáliai nyelvekkel és a göröggel) való kapcsolat 
nyomait mutatja. Tehát azokkal a nyelvekkel mutSit rokonságot, 
amelyeket a »kentum csoportba« szoktak sorolni. Ez az elnevezés 
konvencionális terminus, és egy kiejtésbeli sajátosságot jelöl. 
A keleti indoeurópai nyelvekben, a baítiszlávban, indoírániban 
<‘s az örményben ugyanis a »száz<( jelentőségű régi indoeurópai 
szóban szereplő »k« helyett »sz<( található. Ennek alapján az említett 
nyelveket az avesztai »szatem« (=  száz) szó alapján szatem- 
nyelveknek nevezték el ; v. ö. tochar : kandh =  száz, okadh =  
nyolc, yakwe =  ló stb).

Az utóbbi időkben egész sereg tudós (köztük szovjet kutatók 
Í8, mintl. Umnyakov^*) és A. Bernstam^’ ) hajlik afelé, hogy tagadja 
a »tochár nyelv« és a tochárok történelmi népe közti kapcsolatokat. 
(E tochár nép részt vett Baktria jüe-csi-masszageta meghódításá
ban.) É helyett a tochár nyelvet inkább a keletturkesztáni írásos 
emlékek nyelveinek típusához tartozó valamelyik iráni nyelvben 
keresik.

Nem hiszem, hogy e kutatók érvelése helytálló lenne. Linquist, 
majd Bernstam kísérlete, akik az ujgur írásos emlékek »tochri 
nyelvébend a szogd nyelvet vélik felfedezni, nem meggyőző. 
A törökök jól ismerték a szogdok igazi nevét. Valószínű, hogy 
az első megállapítás lényegében helytálló : »a tochri nyelv« a 
tochárok, a Kuvan-darja medencéjében lakó masszagéta törzs 
nyelve. Ez a törzs résztvett Baktria meghódításában. Később 
jjedig ennek folytán, a baktriai gyarmatosítással és a buddhista 
propagandával együtt ez a nyelv eljutott Kelet-Tiirkesztán váro
saiba is.

Ennélfogva teljesen alaptalan e nyelvnek a myugati indo
európai nyelveké közé való sorolása és helytelen valami kelta 
nyelvet látnunk benne. Az ősi indoeurópai megőrzése, amely 
a tochárt nemcsak a nyugat »kcntum nyelveivel^, hanem a leg
régibb paleo-indoeurópai hettita nyelvvel is rokonságba hozza, 
egyszerűen archaikus fonetikai sajátság és az indoeurópai nyelvű 
népek települési helyének különféle 'perifériális részein, egymástól 
függetlenül is fönnmaradt, ugyanakkor, amikor a központi terü-

« )  VDI, 1940., 3— 4. 8z.
” ) SzE, 1947., 3. sz.



leteken végbement az indoeurópai fonetika fejlődési tendenciáira 
törvényszerűen jellemző k—sz változás.

Történelmileg sokkal fontosabbak azok a már régen észre
vett kapcsolatok, amelyek a tochár és a hettita, továbbá a tochár 
és a ikrák-frig nyelvek között mutatkoznak. Pokomy, az ismert 
hettológus, 1923-ban kereken kimondja, hogy a »tochárokat 
thrák-frig kimmeriöknek kell tekintenünk<(^®) Benveniste francia- 
nyelvész pedig (1936) arra a következtetésre jut, hogy a tochár 
nyelv azon történelem előtti nyelvcsoport ősi tagja, melyhez való
színűleg a hettita ia tartozik, s amely egyfelől a balti és szlávhoz, 
másfelől pedig a göröghöz, örményhez és thrák-frighez áll közel.‘ *) 
Hasonló módon határozza meg a tochárnak az indoeurópai nyelvek 
között elfoglalt helyét A. Meillet is,*®) aki ezt írja; »Aligha tévedünk, 
ha a tochár helyét egyfelől az italo-kelta, másfelől pedig a szláv 
és örmény nyelv között jelöljük ki.«

Mindezek a kapcsolatok vitathatatlanul a nyelvészetileg 
csak kevéssé ismert illir-thrák-frig nyelvcsoporthoz vezetnek 
bennünket. E nyelvcsoport nyelvészeti és történelmi kapcsolatai
nak irányai teljesen összhangban állnak a tochárnak azzal a 
lokalizálásával, melyet az idézett szerzőknél találunk. Egyébként 
az illír nyelvekben (mint a hettitában is), megfigyelhető az archaikW 
»k« megőrzése,2*)amely oly sokáig tévedésbe ejtette a tochár nyelvi 
kutatóit. A thrák-frig nyelvekben azonban e fonéma sorsa még* 
nem eléggé ismeretes (v. ö. a föld istennője thrák-frig nevének 
kiejtésében mutatkozó eltérést: Szemelé-Kybelé.) Ugyanekkor 
meg kell jegyeznünk, hogy a tochárban, mind a szókincsben, mind 
pedig különösen a flexió terén kétségtelen indoeurópai kor előtti 
vonások mutatkoznak, amelyek a kaukázusi és kisázsiai jafetita 
nyelvek világába vezetnek bennünket. így pl. a tochár nyelv 
főnévragozási paradigmája meglepő hasonlóságot mutat a hettita- 
urarto-kartveh nyelvek deklmációs rendszerével (v. ö. toch. 
-as -aéál comitativus suffixum és a vele analóg hettita -áil, toch. 
-is genitivus suffixum, ami a grúzban -is, megr., csan., urart. -is, 
toch. -ac, -as, dativus és ablativus suffixum : urart. dativus -o5, 
aS-te ablativus stb.) Ezek az egyezések az ülir-thrák-frig nyelvek 
és ezek mai európai maradványa, az albán, (valamint az 
örmény) átmeneti, jafetita-indoeurópai jellegzetességeivel hoz-

*•) Pokomy. Die Stellung des Tocharischen . . . BFIOOW, III., 1923.
*•) Benveniste. Tokharien et Indo-Europóen. Festschrift für H. Hirt,

II. 237. 1.
“ ) Indogerm. Jahrbuch I., 1913. (Straasburg, 1914), 17. lap.
“ ) E. Philippon. Les peuples primitifs de l’Eiirope méridionale. 

Paris, 1925.



luitók kapcsolatba, melyekre N. J. Marr és N. Sz. Gyerzaavin 
mutatott rá.*2)

Ezzel kapcsolatban nem szabad elfelejtenünk, hogy a dél
orosz régészet legkiválóbb ismerője, V. A. Gorodcov a belszki 
<>s a vele analóg ukrajnai gorogyiscsék fekete berakott kerámiáját, 
melyet fentebb vizsgálva megállapítottuk, hogy ,e kerámia igen 
közel esik a szir-darjai tochárok emlékét őrző dzseti-aszari t«lep 
l(‘grégibb rétegének kerámiájához, — a kimmeriek kultúrája emlé
kednek tartotta.23) Mint láttuk, Pokorny a kimmeriekkel joggal 
hozza kapcsolatba a tochárokat. A kimmeriek iUir-thrák-frig 
kapcsolatait pedig aUgha vonhatná kétségbe valaki.

Az előző fejezetben már láttuk azoknak a kultúrkapcsolatok- 
nak sokféle, szerteágazó vonalait, melyek a chorezmi masszagéta 
világból egyfelől a hettita, másfelől a thrák-frig, ezen keresztül 
|Kídig a szláv népek világába vezetnek bennünket. Valószínű, 
íiogy a régi daha utódában, a tochár nyelvben kell látnunk az 
ilLir-thrák-kimmer nyelvcsoport keleti, masszagéta ágának egyetlen 
olyan képviselőjét, amely (igaz, hogy már idegen területen) egészen 
az V—X. századig fennmaradt. (Ehhez a nyelvcsoporthoz tartozott 
valószínűleg a legrégibb chorezmi nyelvis.) A masszagéta nyelvek 
legnagyobb része minden valószínűség szerint, már az i. e. V. 
században a masszageták régi keleti szomszédainak, a szaka- 
szkita népek nyelvének erős hatása alá került.

4.

Térjünk viasza azonban azoknak a politikai eseményeknek 
vizsgálatára, amelyek a görög-baktriai áUam bukásával kapcso
latosak.

Ezúttal általános vonásaikban vázoljuk ezeknek az esemé
nyeknek az előzményeit és lefolyását.**)

A  görög-makedón hódítás után, az i. e. IV. és m . század 
mezsgyéjén feltűnnek annak a széles területen kibontakozó folya
matnak jelei, amely a chorezmi masszagéta konfederáció poUtikai 
expanziójával kapcsolatosan nemcsak nyugat felé terjedt ki, 
amiről már fentebb szóltunk, hanem kelet felé, Kelet-Turkesztánba 
is, egészen Mongóha határáig. Mindenesetre az i. e. UI. század

“ ) N. J . Marr. K voproszu ob jafetyigyizmah v albanszkom. (=  Az 
albán jafetita elemeinek kérdéséhez), JaSz, 1. 1922. 57. 1. skk.; N.Sz.Oyer- 
zsavin. Isztorija Bolgarii (=  Bulgária története), 1. 1945, 71—88. lap., 
valamint cikkei : JaL 1, 1926, 171. skk. SzE III., 1940. skk.

•*) V. A . Oorodcov. K voproszi o kimmerijszkoj kulture {=  A kimmer 
kultúra kérdéséhez), TSzAII, Moszkva, 1928., 59. lap ; u. a. Bitovaja archeo- 
logija (=  A mindennapi élet a régészet tükrében), Moszkva, 1910., 344. lap.

**) Az indokolást lásd : »Drevnyij Chorezm« I. függelék.



második felében a »nagy jüe-csik«, a masszageták az itt lakó bún 
törzsek szomszédai. A  masszageták e törzseket befolyásuk alá 
igyekeznek vonni. Erről nemcsak a masszageták nevének messze 
keleten való feltűnése tanúskodik, hanem egész sor archeológiái 
adat is.

Az i. e. m . század végén, mint B. Laufer kutatásai kimu
tatták, Mao-tun-San-jü, a hunok uralkodója katonai reformot vezet 
be : a hagyományos könnyű lovasságot nehéz fegyverzetű lovas
sággal cseréli fel. Laufer a fegyverkezést »íráni«-nak tartja. Való
jában azonban e fegyverkezés egyáltalában nem volt jellemző 
a régi Iránra, melynek hadseregében a könnyű fegyverzetű gyalog
ság és a könnyű lovasság volt túlsúlyban, mely harcikocsikkal 
volt felszerelve. A nehézlovasság elsősorban a masszageiákra jellemző  ̂
kiknél ezt elsőnek Hérodotosz jegyzi meg.

Jellemző, hogy később (mint Rosztovcev kimutatta) szintén 
az Aral-tó mellékéről terje'd el a nehéz lovasság Kelet-E urópába a 
szarmato-alánok révén. Az i. e. I. században pedig a párthusok 
alkalmazzák először széleskörűen a nehéz lovasságot a rómaiak 
eUen a carrhae-i csatában. Itt a parthus seregben Szurena, 
Szakasztán (Szeisztán) uralkodójának szakarauka nehézlovassága 
játszotta a főszerepet, mely mervi fegyverkovácsok készítette 
páncélt viselt.

Ugyancsak a masszageták országából kerül el Mongóliába, 
Kínába és Szibériába, (az Altájba) a nehézfegyverzetű lovasnak 
való magasnövétíű csatalovak pompás fajtája.^)

Végül nagy érdeklődésre tarthat számot a küzdő állatokat 
ábrázoló nagyszerű aranydiszek úgynevezett szibériai szkíta állat- 
stílusn-a, eredetének kérdése is. E díszítések széles körben el voltak 
terjedve az i. e. első századokban Szibériában és Mongóliában 
és befolyást gyakoroltak a Han-korszak kinai művészetére. Már 
régen rámutattak a »szibériai szkíta művészet* emlékei és az Oxus- 
kincs közti kapcsolatokra. Érdekes megemlítenünk, hogy a Kuvan- 
darja mellett a masszageta tochárok földjének kellős közepében 
több mint negyven évvel ezelőtt két arany karpere cet találtak, 
melyeken a következő ábrázolások voltak : az egyiken egy ló, 
a másikon egy »sokfejű farkas*. E rajzok teljesen »szibériai« stílus
ban készültek.*®)

A  masszageta kultúrának e nagyarányú befolyása Keleten 
lényegében valószínűleg az i. e. IH. századra esik. Minden okunk

••) É tótel részletes raegokolásátl. *Drevnyij Chorezm#, IV. fejezet, III. 
sz&kasz.

« )  OAK, 1907., 124.; RoazUnKev, Animál Style, 1929., XVIH. tábla.
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inogván föltenni, hogy a masszageták keleti expanziójának egyik 
< iMja a független belsőázsiai törzsek egységes frontjának meg
alkotása volt a görög-baktriai királyság ellen. E királyság leg
kimagaslóbb m*alkodója, Euthydémosz ellentámadásba kezd és 
rrre fölhasználja a jüe-csi-masszageták keleti ellenségeit, a hunokat.

Érdekes az időpont egyezése is, az i. e. 206. év. Euthydémosz 
Itékét és szövetséget köt Hí. Nagy Antiochosz Szekukida királlyal. 
A kibékülés fő okául az »északi barbárok« részéről fenyegető közös 
veszélyt hozza föl. Ugyancsak 206-ban Maotun hun királyfi, aki 
a. jüe-csiknél túszként tartózkodott, hazamenekül, megfosztja 
t rónjától atyját, megöli őt és háborúskodni kezd a jüe-csik ellen. 
A hunok és jüe-csik közti küzdelem második szakasza i. e. 176-ra 
(íHik. Ez az időpont egybeesik a görög-baktriai királyság legnagyobb 
Ibkú külpolitikai tevékenységének korával, amikor Sztrabon 
szerint e királyság határait a Dszérekig és phaunokig«, vagyis a 
♦kínaiakig és hunokig<( terjesztette ki.

A hun-jüe-csi küzdelem harmadik, végső szakasza I65-re 
(isik, amikor Las-sang, a hunok »san-jü«-je, leveri a jüe-csiket és 
nyugatra a Tven-San mögé veti őket vissza, a megölt jüe-csi 
király koponyájából pedig ivóserleget készíttet magának. Ezek 
az események a baktriai görögök hatalmának a trónbitorló Eukra- 
tidész uralma alatt történt új, utolsó fellendülésével esnek egybe.

A  hunok a további eseményekben már nem vesznek részt 
közvetlenül. Két katonai szövetség kerül egymással szembe: 
az egyik a masszagéta (jüe-csi)-parthus, a másikabaktriai-szeleukida 
szövetség. I. e. 140-ben a baktriai görög királyok hatalma végleg 
összeomlik. A  Hindukustól északra fekvő összes birtokaik, később 
pedig a Hindukustól délre fekvő területek is, a parthusok által 
elfoglalt Margiána kivételével (Murgáb-medence), a masszageták 
uralma alá kerülnek. A  támadásban valószínűleg központi szerepet 
játszottak a Szir-darja meUéki tochárok, akik elfoglalták Baktriát, 
az Amu-darja felső folyásának medencéjét, mely később Tochárisz- 
tán (kínaiul T ’u-huo-lo) nevet nyert. Ügylátszik, velük együtt keleti 
szomszédaik, az aszianok (jatiok) is mozgolódni kezdtek. .Pompeius 
Trogus lakonikusan csak annyit mond, hogy »az aszianok 
lettek a tochárok királyai*, vagyis úgylátszik, a szövetség élén 
aszian vezér állott.

E vándorlás nyugati, jobb szárnyát a szakaraukák és 
apasziakák alkották, a l^  benyomultak Ariánába és Szeisztánba, 
ahol korábbi szövetségeseikkel, a parthusokkal találták szemben 
magukat. A  szakák Tien-san környéki törzsei alkották a bal
szárnyat, amely a Pamiron keresztülhaladva a Kabul völgyéig 
hatolt.





Milyen szerepet játszott Chorezm ezekben az eseményekben?
Ennek a kérdésnek felderítése végett forduljmik a legjobban 

(Ttesült megfigyelő beszámolójához, alu a görög-baktriai királyság 
bukása után következő félévtized folyamán személyesen megláto
gatta Belső-Ázsiát.

1. e. 126-ban Pu-ti császár rendkívüli követségével, Belső- 
Ázsia kietlen sztyeppéin és hegyein tett hosszú és fárasztó bolyon
gások után megérkezett Fergánába Csang K ’ien kinai teljhatalmú 
megbízott. Diplomáciai küldetésének célja az volt, hogy szövet
séget kössön a kinai birodalom és a görög-baktriai királyság felett 
nemrégiben diadalt aratott hódítókkal, a »nagy jüe-csikkel«, a 
közös ellenség, a hunok birodalma ellen, melynek központja a 
mai Mongóliában volt. A  hunok a j üe-csiknek Kelet-Turkesztánból 
történt kiszorítása után a Tibettől északra elterülő egész sztyeppe
vidéket ellenőrzésük alá vonták és Kínát fenyegették. Csang K'ien 
küldetésének semmi eredménye sem lett. De neki köszönhetjük a 
belsőázsiai országokra vonatkozó első kinai leírást, amely sok 
olyan körülményre vet fényt, melyet a görög-római források 
homályban hagynak. Egyebek között tőle szerzünk tudomást 
először K ’ang-loü hatalmas, belsőázsiai birodalmáról, melyről a 
pörögök egyáltalában nem emlékeznek meg. Ez a birodalom kelet 
felé Fergánával volt határos, dél felé Parthiával és Baktriával, 
nyngat felé pedig a chorezmi és buchárai oázisok voltak a határai. 
»A korai Han-dinasztia történetének« adatai szerint, »K ’ang-kiü 
fennhatósága alá öt kis uralkodó tartozik. Ezek : Szu-hie, Fu-mo, 
Jü-ni, Ki, Jül-kien. Mind az öt említett uralkodó K ’ang-kiütől 
függő viszonyban van«.

Mint a későbbi kínai források adatai mutatják, e nevek alatt 
a Kaskadarja melletti Kes-Sachriszebz, a Zeravsán melletti 
Kusánia, Taskent, Buchárá és Urgencs rejtőznek.

Csang K ’ien közlése szerint K ’ang-kiü ^szokásaiban teljesen 
megegyezik a jüe-csikkel; mintegy 90.000 főből álló hadserege 
van«. »A korai Han-dinasztia története* a k’ang-kiüi hadsereg lét
számát már 120.000-re teszi.

Ha e birodalom határait vizsgáljuk, kitűnik, hogy azok 
megegyeznek a régi Achaimenida-kor előtti chorezmi királyság 
Marquart által rekonstruált körvonalaival. Különbség csupán a 
délnjrugati határoknál mutatkozik : Chorászán az i. e. H. század
ban az Arsakidák parthus birodalmának szilárd része.

Csang K ’ien szavai szerint K ’ang-kiü ^gyengesége miatt délen 
elismeri maga fölött a jüe-csik fennhatóságát, keleten pedig a 
hunokétd.

Ebben az időben a jüe-csi-konfederáció központja, utazónk



szavai szerint, valahol az Amu-darja felső folyásától északra 
feküdt, valószínűleg Baktriának az Amu-darja jobbpartján fekvő 
területén, a mai Tádzsikisztánban, vagy Üzbekisztán déh részén, 
esetleg azonban k’ang-kiüi területen, a Zeravsán medencéjében. 
Megemlíthetjük, hogy a Zeravsán melletti Kusánia, melyet »A korai 
Han-dinasztia történetei a *kis k’ang-kiüi birtokok« közé sorol, 
később az egyik befolyásos jüe-csi törzstől, a kusánoktól nyerte 
nevét (kínaiul : Kui-suang), akik az I —UI. századi kusán birodalom 
uralkodóházát teremtették meg. Ennek révén feltehetjük, hogy 
Szogdiánának (a Zeravsán és a Kaska-darja medencéjének) a 
k’ang-kiüi királysághoz való csatolása az i. u. 140-üc évet megelŐzS 
időre esik, amikor ez a terület, mely névleg k’ang-kiüi terület volt, 
valójában a masszagéta törzsek uralma alatt állott. Közben pedig, 
Euthydémosz és fia, Démétriosz korában, Szogdiána kétségtelenül 
a görög-baktriai királysághoz tartozott.

Szogdiánának a k’ang-kiüi királysághoz való csatolását való
színűleg Eukratidész fölkelésének idejére keU tennünk. Eukra- 
tidész kb. i. e. 175-ben bitorolta a baktriai hatalmat, amikor 
kihasználta Démétriosz távollétét, akit ezidőtájt az indiai kato
nai expedíció kötött le.

Pompeius Trogus (X II., 5.) elmondja, hogy Eukratidész 
háborúkat viselt »a szogdok, arachóbok, drangok, áriusok, indusok 
ellen«, s ezek a háborúk fölemésztették a baktriai áUam erejét. 
Ezt a tudósítást kétségkívül úgy keU felfognunk, mint Szog
diána elszakadására való utalást, mely úgylátszik ekkor került a 
k’ang-kiüi monarchiához.

Jellemző, hogy a görög-latin források egyáltalában nem tudnak 
K'ang-kiüről, — ami érthetetlen lenne, ha nem tételeznők fel, hogy 
az országot más néven ismerték.

Viszont a kínaiak Hiüan-cang utazásáig és a »T ’ang-dinasztia 
történeté«-ig sohasem említik Chorezmet. (Urgencs, az Avesztá adatai 
és későbbi források szerint, önálló terület központja volt.)

Az Avesztá, mint a későbbi zoroaszteri irodalom is, K ’ang-kiüt 
a ^magasztos és szent Kangha« néven ismeri (Ardví&úr Jast, V, 
64), ismeri Chorezmet is (melyet e néven csak egyszer említ, 
mégpedig Mitra napisten himnuszában), de a területet magát 
különféle szövegekben is megemhti (Kangha, az Amu-darja isten
nőjének, Ardvíszúrá Anáhitának himnuszában ; Kanghát Urgencs 
tőszomszédságába helyezi). A  Sáhnáme Kanghát (Kangdizt, 
Kang-i Szijávachsot) teszi meg Szijávus tevékenységének szín
terévé, ami Bírúní szerint Chorezm.

Mindaz, amit föntebb kifejtettünk, valamint egész sor más,



I részletesebb meggondolás arra a következtetésre juttat ben
nünket, hogy a K ’ang-kiü név alatt, amelyet az Avesztá Kanghával 
jizonosít, Chorezm rejtőzik. Maga a »Kangha« terminus, mely az 
iráni (és közös indoeurópai) »kan<t alapszóval áll kapcsolatban, 
melyből az üzbég és tadzsik »kan« =  kanális, csatorna származik, 
valamint magaa »kanal« szó is, mint mrykok országai, vagy »csator- 
iiák országa#, delta-vidék fordítható. Jellemző, hogy Szeisztánban
II Hilmena deltáját Miján-i-Kangnak nevezik. Chorezm délnyugati 
részén az Amu-darja régi szarykamysi, nyugat felé legmesszebb 
«‘lnyúló mellékága neve mindmáig Kanga-darja, a vele szomszédos 
magaslat pedig Kanga-gir. Lehetséges, hogy Kangha valamivel 
Hzélesebbkörű fogalom, mint Chorezm. Míg Chorezm eredetileg csak 
iiz Amu-darja deltájának felső részét foglalta magában, mely az 
ország alapterülete volt, a Kangha név e folyó egész deltáját 
jelölte, sőt lehet az is, hogy a Szir-darja deltáját is, amely akkor 
!iz előbbivel egyetlen közös rendszert alkotott. Chorezm azonban 
(í korban Kangha földrajzi és politikai központja, a delta legelső 
vs leghatalmasabb tartománya.

Kangha éa Chorezm azonosítása igen becses anyagot ad 
kezünkbe, melynek révén rekonstruálhatjuk az ország politikai 
történetének bennünket érdeklő korszakát. (Az emlékek általunli 
történt osztályozása alapián a chorezmi kultúra az i. e. IV. század
tól az i. e. I. századig, Dzsanbasz-kala virágkoráig a »k’ang-kiüi 
kultúra« nevet viseli.)

Arra a következtetésre jutunk, hogy Chorezm, akárcsak 
Alexandrosz és I, Arsak korában, a II. században is a Belső-Ázsia 
görög hódítóinak birtokai ellen intézett támadás vezetője és 
kezdeményezője. Chorezm már 175 körül sikeresen harcol Eukra- 
tidéez eUen és visszaszerzi régi hatálmát Szogdiána és a Szir-darja 
középső folyása felett. Igaz ugyan, hogy 140 és 120 között, a masz- 
Bzageta törzsek dél felé tartó erőteljes vándorlása idején, Chorezm
nek nem sikerül megőriznie a masszageta szövetségben viselt 
vezető szerepét. Mint Szeisztánban a szakaraukák, ugyanúgy a 
tochárok és a baktriai aszianok is önálló áUamot alkotnak, a 
baktriai masszageták pedig valószínűleg Chorezm szogdiánai birtokai 
felett is uralkodnak. Chorezm azonban hatalmas állam marad : 
i. e. 101-ben beleavatkozik a fergánai-kínai háborúba. A Fergánával 
Hzövetséges k’ang-kiüi csapatok közeledése a Idnaiakat arra kény
szeríti, hogy a fergánai főváros ostromát abbahagyják és haza
vonuljanak. Az i. e. I. században — amelyet éppúgy, mintáz i.u. 
I. század elejét Is, a chorezmi— k’ang-kiüi állam világkorának kell 
tekintenünk — K ’ang-kiü nemzetközi helyzete megváltozik. Abak-

” ) Lásd : *Drevnyij Choro7.m«, 20—24. lap stb.



triai masszageták hódításai idején alkotott politikai tömörülés 
alkotó elemeü'e bomlik szét. »A későbbi Han-dinasztia történetében* 
olvashatjuk : »Amikor a jüe-csik uralltodóházát a húnok megsem
misítették (az i. e. 206— 165 közti eseményekről van szó), akkor az 
uralkodói ház székhelyét Ta-hiába (Baktriába) tették át. A  király
ság öt fejedelemségre szakadt, ezek ; Hiu-mi, Suang-mi, Kui- 
szang. Hi-tun, Tu-mi«.

Megváltozik K ’ang-kiüi és a baktriai jüe-csik haderejének 
iiránya is. Míg Caang-Kien K ’ang-kiü csapatainak számát 90.000 
főre, a jüe-csikét pedig 100— 200 ezer főre teszi, addig »A  későbbi 
Han-dinasztia történeted e számokat 120 ezerben, ületve 100 
ezerben jelöli meg.

A hún birodalom bomlása (i. e. 48.) és a njmgati húnok »san- 
jü«-jének, Csi-csinek a kínaiak által történt megsemmisítése 
után (i. e. 36.) megváltozott a helyzet K ’ang-kiü keleti határain is, 
ahol, mint láttuk, Csang-K’ien idejében Chorezmnek sikerült 
hatalmát a húnokkal megosztania. K ’ang-kiü az i. e. I. század utolsó 
harmadában mint a nyugati húnok hatalmas szövetségese lép fel. 
Kuo Sun kínai köVet ebben a szövetségben látja a nyugati húnok 
erejének zálogát Kína ellen vívott küzdelmükben.

K ’ang-ldü hatalma ebben az időben azokon az utakon, amelye
ket még Pharaszmanész, a makedóniai Alexandrosz kortársa épített 
ki, messze északnyugatra terjed. A későbbi Han-dinasztia tör
ténetének időszámításunk legelejére tehető adatai szerint, K ’ang- 
kiü hatalma alá hajtja az alánok országát (Jen-c’ai, Alania), amely 
ebben az időben az Aral-tó mentének északi részétől az Azovi- 
tenger keleti partmellékéig terjedt, sőt meghódítja az alánok 
északi szomszédait is. Ezek a jen-ek erdei törzsei, valószínűleg az 
Aral-tó erdős partmellékén lakó törzsek, melyeket K ’ang-kiü prém
adó fizetésére kötelezett. Az időszámításunk eleje körüli időt a 
Fekete-tenger északi részének vidékén az alán törasek széleskörű, 
nyugati irányú vándorlása jellemzi. Ügylátszik, hogy ez a vándorlás 
nem a barbárok spontán településváltoztató vándorlása volt, hanem 
iv’ang-kiü—Chorezm aktív külpolitikájának egyik következménye. 
Ifíllemző, hogy a boszporuszi királyságban (Pantikapaiosz-Keres) 
/.időtájt uralomra jutott ^barbár* Aszpurgian-dinasztia tamgája 
lemzetségi jelvénye) a chorezmi Szijávusidák tamgájának egyik 
.iltozata (lásd alább). Ez a tamga sokféle változatával együtt 
t-n gyakran előfordul a Fekete-tenger egész északi partja mentén 

időszámításunk elejéről származó különféle emlékeken és a 
u teurópai alánok és Chorezm között fennálló pohtikai kap- 
l.itok beszédes tanújele. ®̂)

“ ) )>Drcvnyij Cliorezm<i, 184. lap.



Erre az időre tehető a chorezmi Szijávusidák általunk ismert 
legrégibb pénze,**) az 1940-ben Toprak-kalában talált ezüstpénz 
(li'usd 35. ábra), mel3mek értéke 4 drachma (0,32 gr). Képes fele 
művészi kivitelben szakállas királyfejet ábrázol. A  király fején 
li(;rek, gyöngyökkel és fémlemezkékkel ékes korona, fül- és nyak
védő, valamint díszes turbán. A  király feje mögött,.a királyt meg
koszorúzó Nikének, a győzelem istennőjének sematikus alakja (ez 
HZ ábrázolásmód jeUemzi az i. e. I. századból származó párthus 
érmeket is). Az érem másik oldalán lovas, büszkén lépdelő paripán,

mögötte pedig a Szijávusidák tamgája : Körülötte eltorzult
görögbetűs felirat, melyben a föntebb említett görög-baktriai 
király, Eukratid^z feliratának utánzatát ismerhetjük f e l : 
nAXlAEQZ MErAAOY EYKPATIAOY (*A nagy Eukratidész 
királyé*). Mind e felirat, mind az érem faktúrája, mind pedig az 
rremtípus részletei (a rombuszalakú gyöngyökből készült diadém) 
iilapján ezt az érmet (éppen úgy, mint a későbbi chorezmi érmeket 
íh, melyekről alább lesz szó) az i. e. II. századi görög-baktriai pénz
verés egyenes folytatásának tekinthetjük.

Ez persze nem véletlen. K ’ang-kiü hatalmas uralkodói, miután 
tt görög-baktriai birodalom örökségének jelentékeny részét hatal
mukba kerítették, úgylátszik, a görög-baktriai királyok törvényes 
utódainak tekintették magukat és ezt érmeiken is hangsúlyozni 
kívánták. Ezek a pénzek azonban nem szolgai utánzatai a görög- 
baktriai mintáknak, mint a baktriai masszageták legrégibb pénzei 
voltak. A lovas ikertestvéreket, Eukratidész pénzeinek Diosz- 
kúroszait, Szijávusnak, a dinasztia isteni ősének művészi kivitelű 
alakja váltotta fel. Megjelent a tamga is. Az ábrázolások stílusa 
már másféle : az érmeken látható ábrázolások a régi keleti művé- 
Bzeti hagyományok szellemében készültek és a chorezmi pénzverés 
érettségéről és önállóságáról tanúskodnak.

Igen valószínű, hogy a legrégibb chorezmi érmek és Eukrati
dész érmei között észlelhető hasonlóság (a baktriai masszageták 
barbár imitációikon főleg Euthj’̂ démosz érmeit utánozzák) bizonyos 
dinasztikus kapcsolatokra utal, ahogy ez az antik pénzverésben 
szokásos volt. Lehetséges, hogy a »szogdok elleni háború*, melyet 
Pompeius Trogus említ, K ’ang-kiü és Eukratidéiz között béke
kötéssel végződött. A békét pedig akkori szokás szerint ú, szerződő 
uralkodói házak közti házassággal erősítették meg. Nagyon való

••) Sz, P. ToUztov, K isztoriji chorezmijszkih szijavusidov (novie 
danni? po numizmatyike drevnyevo Chorezma). ( =  A chorezmi SzijávuBidék 
történetéhez) (új adatok a régi Chorezm numizmatikájához)). lO lF , 1945., 
4. szám 275. sldc.



színű, hogy a chorezmi király vagy királyfi elvette Eukratidész 
leányát. Ez a házasság, különös tekintettel a masszageták matriar
chális hagyományaira, Chorezm következő uralkodóinak törvé
nyes jogot adott arra, hogy magukat legitim Eukratidáknak tekint- 
BÓk. Ahgha tévedünk, ha föltesszük, hogy a toprak-kalai pénz,, 
annak a névszerint ismeretlen, hatalmas k*ang-kiüi királynak az 
érme, akiről Kuo Sun kínai követ jelentésében ezt írja : *K’ang-kiü 
büszke, arcátlan és semmiképpen nem hajlandó térdet, fejet haj
tani követeink előtt. Azokat a tisztviselőét, akiket helytartónk 
hozzá küld, a vu-szun követeknél is lejjebb ülteti*.

A numizmatikai anyag alapján felderíthetjük azoknak a 
politikai eseményeknek néhány fontos részletét, amelyek az i. u. 
I. században folynak le és Chorezm nemzetközi helyzetében döntő 
változást idéznek elő. Chorezm ugyanis hatalmas független király
ság központjából, a kusánok nagyszabású belsőázsiai-indiai 
birodalmának egyik vazallus államává lesz.

Közép-Ázsia egyes vidékein, északon egészen Taskentig, 
Afgánisztánban és Észak-Indiában több olyan érmet találtak, 
amelyek a numizmatikai irodalomban »Héraiosz érmei* (vagy 
»Miaiosz érmei«) néven ismeretesek.*®) Ezek tetra-drachmák, melyek 
egyik felén egy jellegzetes, határozott arcélű király mellképe lát
ható. A király koponyája mesterségesen deformált (ez a szokás 
közkeletű volt a sztyeppéken a szarmata korban), fejét egyszerű, 
diadém fedi, mely átfogja hosszú hajfürtjeit.

Az érem másik oldalán lovas látható, kinek alakja igen közeli 
rokonságot mutat az îsmeretlen k’ang-kiüi« általunk fölfedezett 
érmeinek alakjaival. Niké alakja azonban, aki a mi érmeinken az 
érem képes felén ábrázolt királyt koszorúzza meg, itt a hátlapon 
a lovas fölé tart koszorút.

A lovas alakia körül a következő Rörögnyelvű felirat olvas
ható : fent : T Y P A N N O Y N T O H  H P A O Y  (a kutatók egy résre 
ehelyett inkább M IAOY-%  olvas), a ló lábai között —  Z A N A B , 
lábai alatt pedig K O V F A N O V  (vagy K O P C A N O Y ) szavak olvas
hatók.

Az érem egész feliratát a következőképpen olvashatjuk : 
iHéraiosz (Miaiosz), Szanab,®*). Kusán uralkodójának (pénze)*.” ) 
Héraiosz érmei —  melyeket az i. e. I. évszázad végére datálhatunk,

■•) Lásd I A . N . Zograf, Moneti »Geraja« (=  Héraioaz pénzei) Tas
kent, 1937.

•*) A név vége, úgylátezik, hiányaik.
“ ) Az r-et a kusáni írásban egyfelöl az *rt, másfelől egy »r« és »sz« 

közti hang jelölésére használták, mely később »s7-« lett. V. ö. ezzel a lengyel 
>r< írásmódot az >rzs« hang jelölésére, mely később szintén izs* lett.



35. ábra. Névtelen király érme.

vagyis majdnem egyidősek a toprak-kalai éremmel — a legrégibb
• rmek, melyeken a kusánok nevével találkozunk. Vitán felül áll, 
hogy érmünk és a héraioszi érmek szoros kapcsolatban álbiak egy
mással, sőt, amint Héraiosszal kapcsolatban az összes kutatók 
megjegyezték, ezek az érmek Eukratidész érmeire vezethetők 
vissza. IVIivel pedig a toprak-kalai érmek jóval közelebb esnek a 
közös piótotlpushoz, minden okunk megvan feltételezni, hogy 
llóraiosz pénzverése nem közvetlenül Eukratidész érmeinek után- 
/.i'isa, hanem az i. e. chorezmi— k’ang-kiüi pénzverét ó. A »>nagy király*

helyett a »Héraiosz, az ural- 
kodó«egyszerű cím viszont (ami 
va ószínűleg valami helyi cím 
volt) a pénzverés körülmé
nyeire vet fényt : Héraiosz, 
mint a k’ang-kiüi király vazal- 
usa vereti pénzeit. Nagyon 
valószínű, hogy a kusáni ural
kodóház régi központja a 
Zerafsán melletti Kusánia volt. 
A 140. év eseményeinek idején 

iU maradt a Baktriát meghódító tochárok (vagy aszianok) egy 
része ; ezek az i. e. I. évszázadban, azzal kapcsolatban, hogy 
Ivangha-Chorezm helyreállította ideiglenesen megingott uralmát 
iSzogdiána felett, amely elismerte a k’ang-kiüi király fennható- 
.ságát, ezt a kapcsolatot valószínűleg a két dinasztia közti 
^összeházasodásokkal pecsételték meg.

A  kusánok azonban, a kínai források szerint, egyidejűleg az 
<)t masszagéta jabgu (a vezér, később a király masszagéta címe, 
kínai átírás szerint hi-hou, régibb kiejtés szerint gjap-gou, a kusán- 
(Tmeken található indiai feliratokon pedig javuga) szövetségébe 
tartoznak éa tevékeny részt vesznek Baktria politikai életében, 
iihol az i. u. I. század elején a politikai konszolidáció új korszaka 
bontakozik ki. E folyamat élén a kusán jabguk állanak.

A kutatók többségének véleménye szerint az első »nagy 
kusán<(, Kuzula Kadphiszész trónrajutása i. u. 15-re esik (Schmidt 
ŝzerint i. u. 45-re). Tarn Kadphiszészt Héraiosz fiának tartja, ami 

igen valószínű. Ha igaza van M. E. Masszonnak, aki 1943-ban a 
Taskentben tartott régészeti konferencián előadásában azt a fel
tevést kockáztatta meg, hogy az úgynevezett »szótér mcgasz« 
(»nagy megmentő*) érmei Kadphiszész érmeivel azonosak, akkor 
kijelölhetjük az események folyásának fő szakaszait.

Kuzula Kadphiszész, aki hatalma alatt egyesítette a baktriai 
masszagéta tochárok területét és megszüntette a Chorezmmel



feimáUó vazallusi kapcsolatokat, felveszi a »királyok királya, nagy 
megmentő* címet. I^dphiszész kétszeresen is magy megmentő«. 
Először, mert megmentette a függőségtől saját birtokait, másod
szor, mert »znegmentette« a masszageta törzseket is, akik politikai 
szétliúzásuk miatt elvesztették korábbi katonai hatalmukat.

Kadphiszész azonban érmein még ragaszkodik a héraioszi, 
illetve chorezmi pénzverés hagyományaihoz. Érmein szerepel 
ugyanis a lovas alakja és ugyanekkor, főleg aranyérmei egy részén, 
Augustus római aranypénzeit kezdi utánozni, melyek ezidőtájt 
nagy tömegben eljutnak Indiába is.

I. Kadphiszész Szogdiána és Baktria egyesítésével vereséget 
mér a Hindukustól délre uralkodó parthus és szaka királyokra, 
meghódítja Kásmirt és a Kábul-darja medencéjét, királyságá
nak határait északon Szogdiánától dél felé az Indus felső folyásáig 
és keleten a Pamirtól nyugat felé Parthia határáig terjeszti ki.

Fia és utóda, Vima Kadphiszész (II. Kadphiszész), aki a 
szerzők többségének véleménye szerint i. u. 45—78-ig uralkodott, 
tovább folytatja a birodalom határainak kiterjesztését és támadást 
kezd az Indus medencéjében elterülő indoparthus és indiai görög 
államok ellen. Az indo-parthus fejedelmek az I. század végére az 
Indus alsó folyásánál lévő birtokailcnak csak töredékeit tudják 
megtartani. A  kusán birodalom területe délen Benáreszig terjed.

n . Kadphiszész pénzein élesen szakít a korábbi kusán pénz
verés hagyományaival. Az érmek hátoldalán indiai istenségek 
jelennek meg (Siva, attribútumával, a Nándi bikával). A  király 
képmása egészen más, mint Kuzula Kadphiszész érmein. Az antik 
mellkép helyét a király ülő vagy áUó, teljes alakja foglalja el. 
A királyt az érmeken szakállasan, barbár öltözékben, magas 
szkíta kámzsában és hosszú kaftánban ábrázolják. Ezek az ábrá
zolások állandósulnak a későbbi kusán királyok érmein is, akik 
lassanként indiai uralkodók lesznek. Fővárosuk Pesávar.

Máig sem tudjuk pontosan, hogy K ’ang-kiü—Chorezm mikor 
és hogyan olvadt a kusánibirodalomba. A forrásokban semmi 
utalá.s sincs Belső-Ázsia északi részének a kusánok által tör
tént meghódításáról. Vima-Kadphiszész és utódai, Kaniska, 
Huviska és Vászudéva érmei viszont az i. u. I —II. században 
Chorezmben a helyi pénzt kiszorítják a forgalomból. Ez nyilván
való jele annak, hogy Chorezm beolvadt a kusán-birodalomba.

Jellemző, hogy a »későbbi Han-dinasztia« kínai története 
(i. u. I—m . század) a öNyugati vidéke királyságainak leírásakor 
K ’ang-kiünak nem szentel önálló fejezetet. Ugyanekkor viszont, 
mint már láttuk, beszámol K ’ang-kiü északon, a Fekete-tenger 
északkeleti partmellékén és az Ural déli vidékén kifejtett politikai



Irvékenységéről. Ügy hiszem, e rejtély nyitja az, hogy K ’ang-kiü, 
amely Chorezmben megtartotta eredeti területét, továbbá birto
kai északi részét és északon tevékeny poUtikát folytatott továbbra 
íh, ugyanekkor formálisan a kusán birodalomhoz tartozott, mint 
a régi masszageta szövetség tagja, melyben a vezetőszerep más 
központra szállt át.

Ilymódon az i. u. I. század közepétől kezdve és valószínűleg 
rgészen a II. század végéig a chorezmi történelem kusáni kor- 
Hzakáról beszélhetünk. A  Hl. században, szintén az érmek alapján 
Ítélve, Chorezm visszaszerzi poUtikai szuverénitását.

n . Kadphiszész utóda, Kaniska alatt (a legelterjedtebb 
kronológia szerint 78— 123-ig) a kusáni birodalom eléri hatalmának 
t<ítőpontját. A kor négy nagyhatalmának egyike lesz és egy sorba 
keriü Rómával, Parthiával és Kínával.

Kaniska hatalmát kiterjeszti és megerősíti Észak-Indiában is. 
Sikeres háborút folytat Parthia ellen, erőteljesen beleavatkozik 
Kelet-Turkesztán ügyeibe is.

Kaniska első kísérlete, mely arra irányult, hogy uralmát 
(“szakkelet felé is kiterjessze, kudarccal végződött. Midőn 90-ben 
a kínai udvarhoz fordult és megkérte a kínai királyleány kezét, a 
6Nyugati vidéke kínai helytartója foglyul ejtette a kusán követ- 
Héget. Erre válaszul Kelet-Turkesztánban 70.000 főből álló kusán 
hadsereg jelent meg. Pan Cj’ao, a neves kínai hadvezér azonban 
tönkreverte a kusánokat, behatolt belsőázsiai birtokaikra, Fer
gánába és K ’ang-kiüba és Kaniskát (természetesen, csak névlege- 
Hen) a kínai császár felsőbbségének elismerésére kényszerítette. 
íEttől kezdve —  írja a kínai krónikás — a jüe-csik minden évben 
hadisarcot és ajándékokat szoktak küldeni.* A körülmények azon
ban valójában egészen máskép alakultak. Pan Cs’ao ragyogó győ
zelmei után Kína hatalma Kelet-Turkesztánban teljesen össze
omlik. Pan Cs’ao 102-ben, 71 éves korában bekövetkezett halála a 
kínai államot megfosztotta nyugati érdekeinek legtevékenyebb 
védelmezőjétől. Kina belső politikái meggyengülése és Kaniska 
kiküldötteinek a keletturkesztáni városállamok királ}^ udvaraiban 
kifejtett erélyes tevékenysége nyomán, a keletturkesztáni király
ságok fellázadnak Kina ellen. Lázadásaikat a kusánok szítják.

105-ben a királyságok mind kimondják Kínától való füg
getlenségüket.

107-ben, amikor a fölkelők ostrom alá vették a kínai hely
tartó székhelyét, a kínai kormány jobbnak látta a tisztség teljes 
megszüntetését.

123-ban csupán Tun-huangban maradt egy elenyésző csekély 
számú, 300 főből álló kínai helyőrség. Kaniska uralmának vége



felé Kásgar, Jarkend és Chotan a kusán birodalomhoz csatlakoz
nak, amely ily módon az Indus alsó folyásától Chotanig és az Arai- 
tótól Benáreszig terjedt.

Kaniska uralkodását nemcsak hódítások jellemzik. Erőtel
jes építő tevékenységet fejt ki, Észak-Indiában egész sereg várost 
alapít, melyek egyike, l^niszpor mindmáig az ő nevét viseli. 
Az ország különböző részein elhelyezett számos győzelmi felirat 
a kusán birodalom politikai befolyását volt hivatva megörökí
teni. Az ország gazdasági és poUtiltai kapcsolatai messzeágaznak. 
99-ben kusán követség látogat el Rómába. Római pénzek kusán 
földön bőven találhatók. A kusán pénzek eljutnak a távoli Káma- 
folyó mellékére is. Itt éppúgy, mint azelőtt és későbben is, a keres
kedelmi kapcsolatok összekötő kapcsául kétség kívül Chorezm 
szolgált.

Nagy érdeklődésre tarthat számot Kaniska vallási politi
kája is. A  buddhista hagyomány egy sorba helyezi őt Asókával, 
a régi, indiai Maurja-cÖiiasztia legnagyobb képviselőjével, aki 
kimagasló szerepet vitt a buddhizmusnak Indiában való elterjesz
tésében. A  hagyomány Kaniskának tulajdonítja a kezdeményező 
szerepet a buddhista zsinat összehívásában is (a legelfogadottabb 
kronológia szerint kb. i. u. lOO-ban). Ez a zsinat az északi buddh
izmus dogmatikájának megfogalmazásában nagy szerepet ját
szott.

E tekintetben rendkívül tanulságosak Kaniska pénzei. 
Ezek hátlapján különféle istenek képeit találjuk, melyek egybe
vetése révén képet alkothatunk magunknak a kusáni királyság 
uralkodó rétegeinek vallási sziríkrétizmusáról. A  kusáni istenek 
sorában találjuk Buddhát, az indiai Sivát, a görög Hélioszt éa 
Szelénét (a nap és hold isteneit), a zoroaszteri Mitrát (a Nap
istent), Maót (a Hold istenét), Artoaszpát (a vízi istent), Nanaiát 
(a termékenység szemita istennőjét). Ez a szinkretizmus, mely a 
helyi indiai, a görög és a kusániak által hazájukból bevitt belső- 
ázsiai-zoroaszteri kultuszok egybeolvadásának folyamatát tük
rözi s mely mintegy betetőzi az előző korszak ideológiai történel
mét, a későbbi, szerfölött szinkiéi.ikus északi buddhizmusnak, az 
úgynevezett *T>Nagy kocsi (Mahájána) tanításának^ fejlődésében 
kiinduló pontul tekinthető. Ez a tanítás Tibetben, Mongóliában 
és Kínában terjedt el.

A kusán uralom Kelet-Turkesztánban több századon át 
biztosította a buddhizmus ottani vezető szerepét. A  buddhizmus 
a kusánok idején és későbben, egészen az arab hódításig, Belső- 
Ázsiában igen elterjedtté vált. Végül a kusán birodalomból terjed 
tovább a buddhizmus magába lÜnába is. A kínai krónikákból



t udjuk, hogy i. u. 147-ben a »nagy jüe-csik« országából jutott el 
Kínába az egyik legfontosabb buddhista mű, az AmitabaSzutra és 
liogy a buddhizmus Huang-ti császár (147— 167-ig) udvarában 
H kusáni hittérítők tevékenységének eredményeként először ter- 
j(‘dt el széles körben.

Jellemző, hogy éppen az i. u. I —II. századra esik a »biro-
• lalmi vallások* — (a kereszténység, vagyis a megreformált szinkré- 
l ikus judaizmus a római birodalomban ; a megreformált zoro- 
ji.sztrizmus Parthiában, a megi’eformált szinkrétikus buddhizmus a 
kusán birodalomban és Kínában) — elterjedése az antik világ 
mind a négy nagyhatalmának területén. Ezek a vallások, a helyi 
városállamok régi vallási ideológiájával egyetemes istenségek új 
kultuszát állítják szembe, azt a vallási ideológiát, amely a helyi 
törzsi és kaszt-kultuszokkal szembehelyezkedve, azokat asszimi
lálja, egyetlen szinkrétikus rendszerbe foglalja és a birodalom 
kialakulását a vallás tekintélyével szentesíti. Ebből a szempont
ból Kaniska vallási reformjait nagy, progresszív jelentőségű csele
kedetnek kell tekintenünk.

A kusán korszak a Közép- és Távol-Kelet történelmében a 
kusáni királysághoz tartozó és hatása alatt álló népek művészi 
kultúrájának virágkora. Ebből’ a korszakból számos építészeti 
és szobrászati emlék maradt ránk, melyeket Észak-India területé
ről, a Kábul-folyó völgyéből és Baktriából, valamint az Amu- 
darja felső folyásának afgánisztáni és felénk eső partján ismerünk. 
Ez a művészet a szakirodalomban annak a területnek a nevéről, 
ahol a legtöbb ilynemű emléket találtak és ahol legkorábban vizs
gálták meg őket, a gandhárai művészet nevet kapta.

E művészet, amelynek a domborművek és az alkalmazott 
művészet kiváló remekei mellett jellemző sajátossága az építé
szeti alkotások, a frízek és a falfelületek díszítésére szolgáló ábrák 
•széleskörű alkalmazása, úgy jellemezhető, mint a késői hellenisz
tikus művészet belsőázsiai-indiai változata, mint a klasszikus 
görög és helyi formák szintézisének eredménye. Az ábrázolások 
antik realizmusa, a pompás korinthoszi oszlopfők, az akanthosz 
leveleknek, mint a szobrászati díszítes egyik alapelemének széles
körű felhasználása az ábrázolások keleti technikájaVal és főként 
buddhista tematikájával párosul. A gandhárai kusán művészet 
igen nagy befolyást gyakorol a Távol-Kelet— Kína, Japán, Indo
kína, Indonézia — népeinek művészi kultúrájára. Itt a gan
dhárai iskola hagyományai az egész középkor folyamán fenn
maradnak és napjainkig is elevenek. A gandhárai stílus azon 
emlékeiből, melyeket a régi Baktria területének szovjet részén 
találtak, különösen ki kell emelnünk az időszámításunk első szá



zadaiból való gyönyörű domborművű párkányzatot, melyen 
reliefszerűen, hagyományos akanthosz-ágakkal övezett zenészek 
vannak ábrázolva. Ezt az emléket Termez közelében Ajrtamban 
találták és M. E. Masszon foglalkozott vele.

5.

A kusáni korszak Chorezmjét egész sereg emlék képviseli. 
Ezek közül a legjellegzetesebb az ajaz-kalai falusi település hatal
mas rom-komplexuma.®®) E romhalmazt jól lehet datálni annak 
az i. u. I. század végéről és a II. század elejéről való két Kaniska- 
pénznek alapján, melyeket az egyik földinűvestelepülés kiásott 
házának kultúrrétegében találtunk. A  környező agyagtáblákon 
számos i. u. II. századi kusáni érem tálálható. Ezek némelyikén 
chorezmi véset van, felső részükön pedig a Szijávusidák latin S 
alakú tamgái láthatók.

A kusáni település merőben különbözik a k’ang-kiüi-kor tele
püléseitől. Mint tudjuk, a Iv’ang-kiü-kori falusi település jellegzetes
sége a caermenj abmenti künerli-kalai típusú, hatalmas, többszobás, 
alaposan megerősített közösségi tömbház, továbbá a dzsanbasz- 
kalai típusú, számos kis város-szerű telep, melyek lényegében két 
ilyen tömbház egyesüléséből keletkeztek. JeŰémző, hogy meg
figyeléseink szerint a K ’ang-kiü-korban az arisztokrácia házai a 
közösség közönséges szabad tagjainak házaitól nem különülnek 
el olyan mereven. A differenciálódás a szabad közösség határain 
belül természetesen már megvolt, de az anyagi kultúra emlékein 
csak nehezen mérhető fel. Az ősközösségi demokrácia hagyományai 
még nagyon erősek voltak. A  város központja még nem a király 
vagy a fejedelem palotája, amely a rabszolgatartó állam szabad 
polgáraiból alakult közösség nagyszabású lakóházai között még 
nem igen emelkedik ki, hanem a közösségi »tűzőrző-ház«.

Ez a társadalmi rendszer, keleti sajátosságaitól eltekintve, 
bizonyos fokig az ókori Görögország, részben pedig a köztársasági 
Róma rabszolgatartó demokráciájára emlékeztet bennünket.

Merőben másként állunk a kusáni Chorezm oly nagyszabású 
emlékeivel, mint az ajaz-kalai falusi település és Toprak-kala 
nagy városa, melynek leírására könyvünk következő fejezetét 
szánjuk.

Ajaz-kala, az ajaz-kalai sziklák lábánál széles síkságon 
elszórtan fekvő nagy megerősítetlen paraszti tanyák csoportja. 
E tanyák m indegye vékony téglafallal körülvett hatalmas

“ ) L ásd : »Drevnyij Chorezm*, 102— 111. lap.
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36/a ábra. A chorezmi kusán kultúra emlékei. Az Ajaz-kala melletti 1. námú
ház jeltárása.

1. Az ásatások alaprajza és metszete; 2. a tanya egészének alaprajza; 3. kerámia; 
4. csavarszerű kerámiatárgyak; 5. kőből készített magtörő.



36/b ábra. A chorezmi kuaán kultúra emlékei, Ajaz-kala.
I.  A  komplexum képe madártávlatból; 2. a komplexum alaprajza; 3. Ajaz- 
kala 1. építészeti részletei; 4— S.-kiLsáni stílusú kis szobrok (Dzsanb<itiz-ÍcaUi 
és Koj-Krylgan-kala) ; 6. bronzgyűrűk; 7. indiai almandinnal díszített arany
lemez; 8. bronz nyílhegyek; 9. bronzfüggök; 10. csontból készült iróvesszők:
I I .  Besz isten pépszerű anyagból készült egyiptomi szobrocskája (Bazar-

kala); 12. köböl készült amulettek; 13. kerámiatöredékek.

11 Tolsztov : Az ősi Chorezm



udvarból áll, melyen építkezésnek semmi nyoma nincs. Valószínű, 
hogy hajdan ebben az udvarban virágos és veteményes kertek 
voltak.

Az udvar egyik fala mellett közepes nagyságú épület terül 
el. Ez lakóház volt és 10— 15 szobából állott. Ez a ház össze sem 
hasonlítható a K ’ang-kiü-korabeli nagyszabású tömbházakkal.

37. ábra. Ajaz-kala 1. ílégifelvétel, az erődítmények részletei).

Ebben egy-egy, a közösségből már kivált, patriarchális csaláa 
lakott.

A nagyjából egyforma tanyák sokaságából élesen kiválik 
iiárom tanya. Ilyen mindenekelőtt a gigászi Ajaz 3. erőd, amelynek 
széles, puszta udvara van. Ezt az udvart hatalmas fal veszi körül, 
melyből tornyok emelkednek ki, a bejáratot pedig labirintus védi. 
A fal maga nem marad el az ókori chorezmi városok falai mögött. 
Az erőd északkeleti sarkának közelében egy ház romjai terülnek 
el, amelyet kereszt alakban két folyosó szel át. Ez a ház 40, többé- 
kevésbbé egyforma szobából állott.

Hasonló, nagyszabású tanya terül el a település észak- 
nyugati sarkában is. Az ajaz-kalai magaslat lábánál kiemelkedő 
kúpalakú sziklán fekszenek Ajaz 2. várának hatásos romjai.



E várat az V—VII. században modernizálták, de a kusáni idők
ben építették.

És végül legfelül, az ajazkalai platónak a településhez 
csatlakozó hegyfalánál terülnek el a kitűnő állapotban fenn
maradt Ajaz 1. erőd nagyszabású romjai, nagyszámú félkör alakú

ábra. Ajaz-knla í'

toronnyal, toriiyokkal megerüáiLuiL, bcjaiai előtti labinnlua&rxl, 
a falak alapzatába épített boltozatos erkélysorral, középütt hatal
mas sziklába vágott kúttal, de a falon belüli építkezés minden 
nyoma nélkül. Néhány száz méterre Ajaz 1-től északkeleti irány
ban egy antik őrtorony romjai hevernek. Ami előttünk áll, ae nen\ 
város, se nem tanya, hanem a szó szoros értelmében vett erőd, 
melyet nyilvánvalóan a kusán kormányzat közepes nagyságú 
helyőrsége tartott megszállva. Ez a helyőrség ügyelt fel a biroda
lom északi határának egy szakaszára.

Egészben véve az ajazkalai komplexum fellebbenti előttünk 
a fátyolt a kusán birodalom eddig homályban maradt belső, 
társadalmi-gazdasági történetéről. Szemtanúi vagyunk a rabszolga
tartó állam szabad polgáraiból álló hagyománycs nemzetségi 
közösség bomlásának. Ez a közösség egyes patriarchális rabszolga
tartó családokra szakad szét, melyek közül élesen kiválik a kis
számú, de hatalmas földbirtokos arisztokrácia. A városi közösség



szuverénitása helyébe a birodalmi szuverénitás lép. Az oázis hatá
rait a sztyeppe lakó törzsek és az ellenséges államok ellen többé 
már nem a megerősített, félig független városok, hanem a központi 
kormány által emelt és a birodalom állandó hadseregének hely
őrségeivel ellátott erődök védik. (Emlékezhetünk arra, hogy 
Pancs’ao csapatai mélyen benyomultak K ’ang-kiü területére 
s ha hitelt adunk a Mnai krónikáknak, egészen az Arai-tóig 
jutottak.)

Hasonló folyamat jellemzi a kusán-korszak chorezmi váro
sát is. Toprak-kala központja többé már nem a városi tűzszentély. 
Ez a szentély szinte elvész a hatalmas, háromtornyií várkastély 
lábánál. Igaz, hogy a városban még élnek a régi hagyományok: 
a város —  éppúgy mint korábban — a közösség szabad polgárai
nak hatalmas tömbházaiból áll, de tudjuk, hogy az antik Földközi
tenger vidékén, a római birodalomban az új társadalmi rendszer 
szülőjeként és hordozójaként a falu lép fel, háttérbe szorítva a 
konzervatív városi közösséget. Chorezm archaikus, keleti, rab
szolgatartó rendszere még a következő századokban is fennmarad.

A  feniitebb vázolt folyamatok, amelyek az ideológia törté
nete, a vallás és a művészet terén a kusáni birodalmat jellemzik, 
messzemenően tükröződnek Chorezm kusáni emlékein.

A  kis szobrok jellege megváltozik. A  késői antik, I —II. 
századi szobrocskák, bőséges választékban, női alakokat ábrázolnak. 
Ezek az alakok már nem ünnepi, hosszú ruhát viselnek, hanem 
meztelenek, a medici Vénusz jellegzetes testtartásával, csuklóju
kon indiai karperec. A  szobrok egy része ruhás alakokat ábrázol. 
E ruhák azonban nem a k’ang-kiüi istennő hosszú ruhái, hanem 
a gandhárai szobrászat szabad antik, leplei. Az ülő meztelen 
férfiszobrocskák szintén a buddhista művészet világába vezetnek 
bennünket. Az indiai buddhista hatás tükröződik az indiai szen
télyek, a »sztúpák« miniatűr ábrázolásain, a chorezmi hagyomány 
számára idegen majom-ábrázolásokon is,

A görög hatás is eljutott Chorezmbe, de nem közvetlenül 
a görög-makedón hódítók révén, mint Szogdiánába. A  hellénisztikus 
művészet elemei csak időszámításunk elején, az indiai művészeti 
hagyományokkal és a buddhista vallásos ábrázolásokkal együtt 
liatolnak be a K ’ang-kiüi királyság régi metropoliszába.

Tudjuk, hogy a kusáni birodalom viszonylag rövid életű volt.
Kaniska utódainak, Huviskának és Vászudévának ural

kodása után, akik a H. század harmadik negyedében uralkodtak, 
a középkeleti antik birodalom mélységes hanyatlásnak indult. 
A későbbi uralkodók kronológiáját, sőt névsorát is teljes homály 
fedi. A  szakemberek e korra vonatkozóan csak bizonytalanul



datálható numizmatikai anyagól haaználhatnak fel, ezért nézeteik 
igen eltérőek.

A m . században a kusáni uralkodók elvesztik indiai birtokaik 
jelentékeny részét és hatalmuk csupán a Kábul-darja medencéjé
ben marad szilárd. A  chorezmi numizmatikai anyag arra vall, 
hogy az i. u. II. és H l. század határán a chorezmi királyok újból 
a régi k’ang-kiüi minta szerint kezdik verni érmeiket és ezzel azt 
juttatják kifejezésre, hogy a »szent Kangha« szuverénitását helyre
állították s hogy a Szijávusidák régi uralkodóházának dinasztikus 
hagyományait vették át és folytatják töretlenül.

Mint fent már megjegyeztük, a chorezmi királyok S alakú 
taragájukat már a II. században rávésetik a kusáni pénzek 
mindkét oldalára. A  II. század végéről, esetleg a ü l. század elejé
ről keltezhetők I. Artamúch és felesége pénzei. Artamúch 
felesége férje nevével veret pénzt. Ezek az első chorezmi feliratú 
érmek s ez a chorezmi írás legrégibb emléke.® )̂

A chorezmi ábécé, amely exj)ediciónk munkálatai nyomán 
vált először ismertté, nagyon közel áll a régi szíriai arameus 
íráshoz, mely mint a szíriai Írnokokat alkalmazó Achaimenida 
kancelláriák szokásos írása, az egész Achaimenida-birodalom 
területén közkeletű volt. A  perzsa ékírást csak ünnepélyes fel
iratokon használták. Az arameus írás az alapja Irán és Belső- 
Ázsia különféle ábécéinek, mint az arsakida pehlevi, a szászánida- 
pehlevl (vagy párszl), az avesztai, valamint a szogd ábécé és ennek 
későbbi utódai Közép-Ázsiában és a Távol-Keleten, az ujgur, a 
mongol és a mandzsuriai, továbbá a szogdtól különböző, sajátságos 
buchárai és uszrúsanai (ura-tübei körzet) ábécék. A  chorezmi 
ábécé önálló fejlődés eredménye. Közvetlenül az Achaimenida- 
kori klasszikus árameusra megy vissza. Valószínűleg az összes 
felsorolt ábécék közül ez őrizte meg legjobban az ősi arameus 
hagyományokat.

Artamúch pénzein (tetradrachmák, 11,75 gr) magas süvegű, 
szakállas királyt látunk. A hátlapon a hagyományos »chorezmi 
lovasa, mögötte pedig S alakú tamga. A felső részen teljesen el
torzuld görög felirat nyomai, melyen csak üggyel-bajjal ismerhetők 
fel az elmosódott BAZIAEQS =  »királyó« szó egyes foszlányai.

Lent chorezmi jelékkel írt felirat, amelyet wr^wmhMLK* =  
»Art(a)múch király«-nak olvashatunk.

Artamúch nevére fel kell figyelnünk. E név igen közel esik 
Uruzmaghoz, az oszótek nart eposzában szereplő eg3dk legrégibb

■*) Lásd; Sz. P. Tolsztov, Moneti seihov drevnyevo Chorezma 
drevnyechorezmijszkij alfavit (=  A régi chorezmi sáhok pénzei és a régi 
chorezmi ábécé), VDX 1038. 4. szám.



hős nevéhez. Mint tudjuk, az a chorezmi nyelv, melynek marad
ványai Dél-Chorezmben egészen a X H I—XIV. századig fenn
maradtak,*®) rendkívül közel áll az oszéthez. A chorezmi nyelv, 
amely az oszéttel és szogddal együtt az úgynevezett északiráni 
nyelvcsoporthoz, helyesebben az indoeurópai nyelvek szaka
szarmata csoportjához tartozott, mely a régi masszageták éa 
szkíták (szakák) keveredése nyomán alakult ki, Henning meg
állapítása szerint sokkal közelebb áll az oszéthez, mint a szogd- 
hoz*®) Ezzel kapcsolatban a nart eposz és a chorezmi dmasztikus- 
történelem közti onomasztíkai egyezés igen nagyfontosságú és 
közelebbi vizsgálatot igényel.

Artamúch egyilt utóda Vazamar, kinek művészi kivitelű 
ezüst pénzeiből szintén maradtak fenn egyes darabok. E pénzek 
képes oldala hosszú szakállú királyt ábrázol. A  király fején sasalakú, 
sajátos süveg van. Vazamar valószínűleg a H l. század első felében 
uralkodott. Sasalakú süveget viselt egy másik uralkodó is, kinek 
nevét még nem sikerült kibetüznünk. Az ő pénzeiken már meg
jelenik a V in —IX. század határáig az összes későbbi chorezmi

Szijávusidáknál megtalálható jellegzetes alakú, szijávusida
tamga. Valószínű, hogy ennek alsó része/-v4v^ pohtikai szuveréni- 
tást jelképezte. Ez a rész a kusánok tamgáinak jellemző eleme. 
Vazamar minden valószínűség szerint teljesen véget vetett a 
kusánok kábuH utódaitól való a ezidőtájt már csak formális függő
ségnek.

A in. század közepe egész Belső-Ázsiában a nagy pohtikai 
fordulatok kora. Nemcsak a kusán-birodalom onüik össze. Ugyan
ekkor lehanyatlik a párthus Arsakidák uralma î t. Iránban a fárszi 
Sztachr papi fejedelmeinek leszármazottai alkotta új perzsa 
uralkodóház, a Szászánida-dinasztia jut uralomra. 224-től 226-ig á 
Szászánida Ardasír, Pápák fia, az utolsó Arsakida, V. Artaban 
leverése és bukása után Parthia Összes birtokainak ura lesz.

A  perzsa történelmi hagyomány (az apokrif »Tanszar leveled, 
Tabarí) Ardasír nevéhez keleten folytatott széleskörű expanziós 
politikát fűz. Tabarí szerint »Ardasír felvonul Balch és Chorezm 
ellen egészen Chorászán határvidékcig«. »Követek érkeztek hozzá 
íi kusán királytól, a túráni (?) és mekráni királytól, akik hódolatu
kat fejezték ki előtte«.®’ )

” ) Lásd : A. A .  Frejjnan, Chorezmijszkij jazik ( =  A  chorezmi 
nyelv), ZIV A N  VII, 1939, 306. skk.; Sz. L. Volin, Novij isztocsnyik dija 
izuc.s(‘iiyija chorezrnijszkovo jazika ( — Ü j forrás a chorezmi nyelv tanulmá
nyozásához). U . o. 79. skk.

“ ) ZDMO, 1936.. Bd. 90.,3.-4., 28. lap 
Nüldckc, Tiibari, 17— 18. lap.



ftTanszar leveled Chorezmet egyenesen a Szászánida birtokok 
közé sorolja.

A Szászánida Narsze (293—302-ig) paikuli felirata arról 
számol be, hogy hódolatukat fejezték ki előtte »a kusánok királya, 
továbbá a római császár (!), valamint Chorezm királya«.®*) Ebből 
az összefüggésből eléggé kitetszik, hogy ez már túlzás és hogy a 
szöveg inkább arról tanúskodik, hogy Chorezmet a felirat szerzője 
a kor egyik nagyhatalmának tartja.

Ügy látszik, az első Szászánidáknak mégis sikerült birtokukba 
venniük a kusáni birtokok egy bizonyos részét. Lehet, hogy hatal
muk Balchig terjedt. A  korai szászánida pénzek Szogdiánában is el
terjednek és Taskentba ia eljutnak. Kábul későbbi kusán-sáhjai és 
a buchár-chudátok pénzeikre a szászánida szimbólumokat vésetik.

Nem vitás azonban, hogy Chorezm úgy függött a Szászáni- 
dáktól, mint a »római császáraágd birtokai.

Chorezmben sok száz érmet találtunk ; köztük csupán egy 
szászánida rézpénz akadt. A  chorezmi királyok pénzei a V ili. 
századig megtartják régi szimbolikájukat. A  tűzőrző áldozati 
oltár, a szászánida érmek fő szimbóluma, mely rákerült Szogdiána, 
Afgánisztán és India különböző területeinek érmeire is, nem tudta 
kiszorítani a »chorczmi lovastd. A chorezmi pénzek egészen a VlLl. 
századig megőrzik görög-baktriai archaikus jellegüket és szijávu- 
sida szimbólumaikat. Azok a Hl. századi politikai megrázkód
tatások, amelyek két belsőázsiai ókori birodalmat tettek tönkre 
(ugyanerre a századra esik az ókori Kina összeomlása is), a chorezmi 
államot nem döntik romba. Ellenkezőleg, mint alább látni fogjuk, 
teljes joggal tehetjük fel, hogy a chorezmi állam a III. században, 
kihasználva vetélytársai gyengeségét, világhatalmi szerepre pályá
zik. De Chorezm is nagy társadalmi-gazdasági és politikai átala
kulások színtere lesz. Ezekre könyvünk VIII. fejezetében fogunl' 
visszatérni.



v n . FEJEZET.

A HÁROMTORNYÚ VÁR KINCSEI.

1.
1938-ban, egy derűs októberi este, amikor kis felderítő csopor

tunk felkapaszkodott Ajaz-kala 1. kusánkori erőd falaira, a 60 
méteres magasságból feltárult előttünk a már megtett és még 
előttünk álló út széles panorámája. És a romok ismert sziluettjei 
mellett délre és keletre s messze nyugatra a terméketlen agyag
táblák, homoktáblák és sóstalajok alkotta tükörsima síkság 
mögött, á láthatáron hatalmas romok körvonala bontakozott ki, 
melyeket a láthatár szélén, északon, háromtorn5ní fellegvár hatal
mas körvonalai koszorúztak. »Miféle erőd ez?<í — kérdeztem 
vezetőnktől. »Ez Toprak-kala. Nincs ott semmi érdekes* — hangzott 
a lakonikus válasz. A  következő nap karavánunk megérkezett az 
érdektelen erődhöz*.

Az ajaz-kalai agyagtáblák tükörsima, minden növényzet 
nélküli feliűete mögött, félúton Toprak-kala felé, a toprak-kalai 
kövér, sós talaj komor és élettelen síkságára érkeztünk. A sós 
réteg feketés, szürke, egyenetlen felületén előtárult a sótól kimart 
talaj omlós rétege, melybe tevénk lábai bokáig süppedtek s nyomuk
ban nagy, egyenetlen foltok maradtak. A fekete, sósföldű, kihalt 
sivatag keltette benyomást a homokbuckák sós földréteggel 
borított és magas, csomós bokrokkal övezett kúpalakú halmai 
még komorabbá tették.

Napnyugta volt, amikor megérkeztünk az erőd északi falához, 
mely az óimét nem messze fekvő szultanuizdagi hegyek felé 
néz. E hegyek mind magasabbra és magasabbra nyúlnak. Egész 
-sor párhuzamos, hol szürke, hol pedig feketéa-zöld sziklafal és 
hegygerinc váltakozik rajtuk, melyeket csipkés, szirtes csúcsok 
koszorúznak. Sietve éjjeli szállásra alkalmas helyet kerestünk. 
Tevehajcsárainknak meghagytuk, hogy szedjék le a tevék hátáról 
a terheket s készítsenek vacsorát. Ezután felmentünk a romokra. 
A közelben 20 méter magasan emelkedő szürke, hatalmas, három



tornyú vár lenyűgöző benyomást keltett. Felkapaszkodtunk a 
kőgörgeteg tetejére. Tőlünk jobbra az északkeleti torony déli 
szegélyénél egész sor nyilt, boltozatos helyiség tátongott. Hatalmas, 
félig rombadőlt boltívek ; amott a boltozatos szobák roskadozó 
faburkolatú falainak hatalmas, ókori téglái fenyegetően meredtek 
fejünk fölött.

A vár közepén elterülő térség északkeleti sarkában egy 
boltozatos helyiség lefelé vezető omladékát pillantottuk meg. 
Mellette, az északnyugati torony omladványának lejtője fölött, 
kirajzolódtak a többi, rombadőlt, homokborította és agyagmosta 
boltívek körvonalai.

Az egész hatalmas vártömb számtalan boltozatos helyiségből 
állott, melyek több emeletsorra tagolódtak. Az emeletsorok egy- 
része rombadőlt, másrésze pedig teljesen beletemetődött a vár- 
tömb mélyébe. A  déli toronyról, amely fenyegetően emelkedett a 
beomlott déli fal függőleges nyílása fölött, feltárult a város látképe : 
téglalapalakú, nagyszabású, 10— 15 méter magasságba emelkedő 
falak, melyek idővel sánccá változtak. A falakon számos torony 
nyomai. Mind a falakat, mind pedig a közéjük zárt térséget növény- 
takaró nélküli, feketés-szürke, puffadt, sós talajréteg borította.

Mind a telej>et körülvevő térség fölött, mind pedig az erőd 
belső területén is, helyenként különös, kúpalakú, száraz ágcsomók 
bogaival koszorúzott homokhalmok látszottak. S most hirtelen, 
a nyugvó nap ferde sugarainál, a telep szürke felszínén pontosan 
előtűnt a régi alaprajz váza : a déli fal kapujától kiindulva, a fő 
utca keskeny, sötét sávja húzódott végig, tőle oldalt szimmetrikus 
mellékutcák ágaztak szét, melyeket hatalmas lakónegyedek vilá
gosan kivehető kontúrja rajzolt ki. A háztömbök számtalar, 
téglalapalakú szobára tagolódtak. Az esti szürkület különös, 
játszi fényében előttünk állt az ókori chorezmi városnak a sós 
talaj felületén kirajzolódott alaprajza.

Lebocsátkoztunk a magasból. Lábunk a csikorgó sós talaj
rétegen keresztül a telep sós szik mállasztotta k ült úrrétegének laza 
tömegébe süppedt. A  sós talajrétegen keresztül mindenféle lerakó
dott fehéres réteggel, sós talajsávval borított kerámiák bukkantak 
elénk, odébb pedig rézpénz zöldes foltja villant meg. Utána második, 
azután egy harmadik. Szinte vadászösztöntől hajtva széledtünk 
szét a telepen. Kutatásunk sikerrel járt . Dzsanbasz-kala a terrakotta 
szobrocskák egész múzeuma v o lt ; Toprak-kalát viszont óriási 
éremtan! kiállítási helyiségekhez hásoi^thattuk. Az első este 
és a következő reggel a telepen tucatjával szedtük össze az érmeket. 
Sok kusáni, de még több i. u. H l—V. századi, korai chorezmi pénzt 
találtunk i t t ; lapos, kerek rézpénzeket, melyek egyik oldalán
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tamgák voltak, valamint Artamúchnak, illetve Vazamarnak, 
más érmeken pedig a régi Chorezm általmik még nem ismert 
egyéb uralkodóinak képmásai.

A  déü fal kapujánál egész halom agyagból készült hamv
veder, lábakon álló urna töredékét fedeztiik fel. Ezekbe rakták 
a halottak csontjait, amikor a szél és a madarak már leszedték 
a húst a csontokról. Az urnák egyikében féhg elporladt koponya. 
Felette másik emberi kop>onya egy darabja, valamint fehér, só- 
marta medencecsont. Egész temető lehetett itt! Már teljesen be- 
alkonyodott. A  temetői leletek csak még jobban fokozták a kör
nyezet komorságát. A  déli kapun át kimentünk és a keleti fal 
nyílása mentén visszatértünk táborunkba. A sötétedő alkonyi 
égen kirajzolódott a fal hatalmas, fekete, századok csipkézte 
kontúrja. A  tornyokon, mint őrök árnyai, denevérek csapongtak. 
Előttünk a holdfeny nélküh éjszaka sűrű homályában ragyogó 
lánggal égett táborunk tüze.

Szemlénkkel meglehettünk elégedve 1 Már az első ismerkedés 
is meggyőzhetett bennünket arról, hogy Chorezm antik kultúrájá
nak elsőrendű emléke áll előttünk, mely a kutatók elé szinte 
beláthatatlan távlatokat tár.

E várakozásunkban nem is csalódtunk.
1940-ben visszatértünk Toprak-kalába. Akkor elkészítettük 

a telep részletes alaprajzát. A város főterén a rétegek megállapítási 
végett ásatást végeztünk. Ennek alapján a telep korát az i. e. 
első század és az i. u. V. század, esetleg a VI. század eleje közé 
eső korra lehetett datálnunk. Éremtani gyűjteményünket több 
tucat éremmel egészítettük ki, köztük a »büszke kang-kiüi« fentebb 
leírt érmével is.

Világos volt, hogy itt nagyszabású ásatásokra van szükség. 
Ezeket a következő, 1941. évre terveztük, de a háború kitörése 
miatt ekkor nem került rájuk a sor. Csak 1945-ben térhettünk 
ismét vissza Toprak-kalába s akkor a vár közepén elterülő téren 
két kisebb ásatást végeztünk.

Meg kell vallanunk, hogy ezekhez az ásatásokhoz bizonyos 
aggodalommal kezdtünk. A boltozatos helyiségek — márpedig 
a vár ezekből állt — éppen hosszú fennállásuk miatt könnyen 
megtéveszthetik az embert.

Már volt alkalmunk meggyőződni róla, hogy a kitűnő álla
potban fennmaradt antik boltíves épületekben a középkorban is 
laktak. így  volt ez többek között a Toprak-kalától nem messze 
fekvő kusánkori kzyl-kalai megerősített várkastélyban is. Ezt 
kétszer is modernizálták a VT—VIII. században, továbbá a X II  
— x m .  században, s ilymódon háromszor szolgált emberi lakó



helyül. Hyen esetekben nehezen remélhető, hogy az épület építői
nek és első lakóinak korából valamennyire is kielégítő állapotban 
marad fenn valami. Más a helyzet akkor, ba a tetőzet gerendákból 
készült, lapos, mint a V ili. századi Tesik-kala várában, mely 1938. 
évi ásatásaink első célpontja volt. A  várat annakidején ostrommal 
és rohammal vette be az ellenség. A  tűz megemésztette a mennyezet 
gerendáit. A  gerendák beomlottak ; agyagtapasztásuk eloltotta 
dl tüzet, s e réteg alatt sértetlenül megmaradt mindaz, ami a vár 
utolsó napjaiban a szobában állt.

Toprak-kalában azonban a főtér északkeleti sarkánál a fent- 
említett boltív szakadéka tájékán két gazdagon díszített, X II— 
X m . századi korsó nagy darabjait találtuk. Vájjon a X II. század
ban nem építették-e újból emberi lakóhellyé Toprak-kalát és nem 
Henmüsítettek-e meg mindent, amit az előző lakók otthagytak?

1945. évi ásatásaink meggyőztek bennünket, hogy aggodal
maink alaptalanok voltak. Igaz ugyan, hogy Toprak-kala várát 
a X n . században a »nagy choTezmsáhok« idejében emberek lakták, 
de e lakók csak kevesen lehettek és már elpusztult épületeket 
vettek birtokba, melyek régi kultúrrétegét a ^ o r  már hatalmas 
homok- és nedves agyagréteg temette be.

A  főtér északnyugati sarkában, az általunk kiásott 1. számú 
szobában, egy méter mélyen a boltív hajlása alatt két középkori 
vízhordó-edényt fedeztünk fel, melyek ferdén a téglaomladékba 
voltak beállítva. Néhány méterrel mélyebbre pedig az agyag- és 
Homokréteg alatt, a helyiség régi padlózatán érintetlen kultiír- 
i^teget fedeztünk fel, mely nagymennyiségű, igen szép, vékony
falú, vörös engobe-bal festett felületű kusáni kerámiát tartal
mazott. A  rétegek elemzése révén megállapítottuk, hogy már az 
ókorban beomlott a boltozat déli része, melyen keresztül nyaran
ként beszüremkedett a vár fölött szüntelenül tomboló szelek fútta 
sivatagi homok, telenként pedig az esőzések kimosták az agyag
rétegeket. Az eredmény az lett, hogy a rombadőlt, nyers építmé
nyek szétmállottak. A  boltozat északi része azonban nyitva áUt, 
éppúgy, mintahogy nyitva állnak most az északkeleti torony 
boltívei is, melyek barlangszerú nyílásokat alkotnak. Itt a nap 
nagyobb részében homály l^rong.

Valahol itt, e sajátos barlangok homályában a X II—XIIT. 
században néhány ember tanyázhatott. Ok rejtették az omladékba 
az edényeket, melyekben vizet és élelmet tartottak és néhány 
széttört, részben pedig egész edényt felejtettek itt. ICik voltak 
ezek ? Minden adat arra vaU, hogy az a magas, 25 méteres régi 
torony, melyről a sivatag messze távlatai tán ^ak  elénk s honné̂ t 
jól láthatók a* 16— 20 kilométerre kelet felé fekvő romok, a »nagy



chorezmBáhok« hadserege határőr-osztagának megfigyelőpontja 
volt. Maga az osztag valószínűleg a szomszédos Kzyl-kalában 
állomásozó helyőrséghez tartozott. Kzyl-kala alapjait szintén az 
ókorban rakták le, de a középkor folyamán átalakították.

A  kusáni kulturréteg tehát érintetlen volt. Már ez is sikerrel 
kecsegtette ásatásainkat. De ez még nem minden. Az 1. számú 
szoba padlóján nagyszámú, agyagtapasztású stukatúrtöredéket 
találtunk, melyeken fehér alapon színes festék látszott. A  szoba 
boltozatának épségben maradt része fölött pedig ráakadtunk a 
második emeleti szoba épen maradt szögletére, ahol közvetlenül a 
falon festett stukatúr maradt fenn. Egy az ókori chorezmi művészeti 
kultúra számunkra új oldalát bemutató emlék még elég jelenték
telen, de sokat igérő maradványai, monumentális falfestmények 
nyomai álltak előttünk. Ez pedig egyéb felfedezések széles távla
tának Ígéretével kecsegtett bennünket, mivel a falfestmény, mely 
igen érdekes műemlék, egyben az illető nép anyagi kultúrájának 
legkülönbözőbb oldalaira is fényt vet.

Tudjuk, hogy a keletturkesztáni varosok kultúrtörténeti 
kérdéseinek megoldása szempontjából milyen szerepet játszottak 
az i. u. I. évezred utolsó századaiból való, buddhista barlangi 
monostorok jelentős freskói.

Szovjet Belső-Ázsia területéről ókori falfestményt szinte 
egyáltalában nem ismertünk. Az egyetlen ilyen emlék, mely viszont 
aránylag elég késői (kb. V. század i. u.), a Buchárá közelében fekvő 
varachsai királyi kastély egyik szobájában fennmaradt festmény- 
töredéke, melyet V. A. Siskin 1938-ban fedezett fel és publikált. 
Ránk várt az a vonzó feladat, hogy a chorezmi monumentális 
festészetet felfedezzük. Az 1946. évi új, helyszíni munkálatokra 
szánt időszakban Toprak-kala vára volt ásatásaink főcélja. 
Ezeket az ásatásokat 1947-ben még nagyobb méretekben foly
tattuk.

Toprak-kala szabályos téglalapalakú, 500 X 350 méter méretű, 
északról dél felé húzódó vár. Hatalmas sánccal körülvett, nagy, 
antik téglából készült falak övezik, melyeken számos, négyzetes 
torony volt. A  szögletes tornyok (melyek közül az északn3nigati 
torony maradt fenn legépebben) a késői ókori chorezmi emlékek 
alaprajzát jeUemzik. E tornyok két oldalról fogták körül az egyes 
szögleteket. Az északnyugati tornyon fennmaradtak a dekoratív 
tartóoszlopok maradványai, melyek között középütt antiktípusú, 
nyílalakú magas lőrések láthatók.

A  fal alapzatánál, mint a délkeleti saroknál végzett ásatások 
mutatták, keskeny, boltozatos folyosó haladt végig, amely helyen
ként teljes épségben fennmaradt. A boltívek az antik emlékek
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jellemző szerkezeti elemei. Az itteni boltíveket trapézalakú nyers
téglából rakott, félköralakban hajtott ívek alkották.

A  város egész északnyugati szögletén az uralkodó hatalmas 
kastélya terül el, amely (180x180 méter nagyságú) bonyolult 
alaprajzú udvarból és hatalmas, háromtornyú várkastélyból áU. 
A kastély falai kb. 25 méter magasságban maradtak fenn (az: 
északnyugati és a déli torony).

A  kastély délkeleti sarkánál hatalmas épületkomplexum 
maradványai terülnek el. E komplexum közepén ormótlan, négy
szögalakú alaprajzú (35 X 50 méter nagyságú) helyiség található, 
melyet kettó's, nyerstéglafal vesz körül. E falakon l^lül körbe
futó folyosó látható, mely délen egy másik folyosóban folytatódik. 
Ez az utóbbi folyosó végül a város főutcájára nyíló kapu felé 
halad. Az épület közepén elterülő helyiség felületén nagymennyi
ségű fehér hamu halmozódott fel. Ez a nyom (a fehér hamu, a 
tüzelőanyag teljes elégésének eredménye, a dzsanbasz-kalai tűz
őrző szentély “maradványaira és a Dzsanbasz 4. telep közösségi 
házának folytonégő tűzhelyére jellemző), valamint az épület 
egész alaprajza (körbefutó folyosó), mely nagyon hasonlít a R. 
Girsman által Sapurban kiásott Szászánida-kori tűzőrző szentély 
alaprajzára, arra a feltevésre késztetett bennünket, hogy az épü
letben a város tűzőrző szentélye foglalt helyet.

A vár és a szentély komplexumait kívülről hatalmas fal vette 
körül, melyen a déli és keleti fal közepe táján tornyok magaslottak, 
tőle délre és keletre pedig egy-egy kapu foglalt helyet. A  vár éa a 
szentély komplexuma együttesen 200 x  200 méter nagyságú terü
leten fekszik, nem számítva a vár északi tornyait, melyek ezen
kívül foglalnak helyet. E tornyok között egy másik, 160x 50 méter 
nagyságú udvar fekszik.

A  vártól és a szentélytől keletre, a város északkeleti sarkán, 
egy széles, 200x130 méter nagyságú térség terült el, melyen az 
építkezésnek semmi nyoma sem látszott (valószínűleg ez volt a 
piactér).

A város déh, 310x290 méter nagyságú részén épültek a pol
gárok lakóházai. E rész alaprajza igen jellegzetes. Éppen középütt^ 
a város déli főkapujától kjmdulva, délről északfelé haladva terült 
el az egyenes főutca, mely kb. 10 méter széles volt. A  főutcából 
derékszögben ágaztak szét a többé-kevésbbé szimmetrikus, 5— T 
méter szélességű mellékutcák, melyek a város egész beépített 
területét 9—rlO hatalmas, 50 X  150-től 90 x  150 méterig terjedő nagy
ságú háztömbre tagolták szét. E háztömbök mindegyike egy-egy 
tucatnyi négyzet- és téglalap alaprajzú szobából áUott.

A keleti részen néhány helyen két-két háztömb egybeolvad.
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4ft. Abfs. A lopok kalat ámUóaok Utképe  (ra jso lta : N . P .  festAmflván).



42. ábra. Toprak-kala alaprajza és rekonstrukciója.
1. Alaprajz; 2. rekonstrukció ; 3. a szögletes bástya rekonstrukciója ; 4. a palota 
rekonstrukciója (a  palota feltételezett látképe a vásártérrel); 5. a palota teljes 
képe madártávlatból, kelet felől nézve; 6. az északkeleti szögletes bástya; 
7. a palota északkeleti bástyájának egyik helyiségéhez vezető bejárat bolto

zatának keresztrnetJizele.

12 T o lsztov  : A z  ősi Chorezm



44. ábra. A topnk-kalai palota alaprojta éa tneUitU (dtakUok).
1. Folyoaó a tvörőt halakaít ábrázoló falburkolaUal; 2. a wöröt Mo6a« ; 3. a Uigrit-manes no&a« ; 
4. a kél alakot ábrátoló kompoticióval dUtiUU füÜéjú tzoba; 6. a tffyiimdUaszedó né nobdja4; 
6. a thárfátnő ttobája* fa nuiaodik emeUten) ; 7. a Hiörö* /ej* Ulci helye; i. a *tigrÍM is fácán- 
étobat: 9. két alakbál állá kotnpozUióval diixiteU fal; 10. a etoborcsoport (a tfehérruhátni* 
is AnáhiJa ícnója) lakóhelye; 11. a tchorexmi királyok Urmet; 12. az tór szobrának* lábai; 
13. a »pap* aEobra*^14. tVaiamar király* lülkéje; 15. az a szoba, melyben sz&nyeg és szinst 
nyilak törsdékeií találtuk; 16. a lellegvár alaptömbjihe* tartozó kiiltó falak oszlopai, melyeket 

a bástyákhoz csatolt részek építésekor befalaztak.
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41. ábra. Toprak-kala emlékei.
1. A  palota távlati képe az ásatások elótt (dél felÓl nézve) ; 2. a téglák támlái ; 
3. bronzkészümények; 4. bronzból készült nyílhegyek; 5. kerámia ; 6. a palota 

1. számú Bzohájának alaprajza és metszete.



Az ilyen kettős háztömböket kettéosztó szűk mellékutca zsák
utcába torkollik, mögötte pedig a háztömböket egy keresztfái 
köti össze (a fentebbi felsorolásban e kettős háztömbök mind
egyikét — összesen kettő van ilyen — egynek-egynek vettük. Ha 
külön-külön számoljuk őket, akkor a házak száma tizenegyre rúg). 
Az összes ilyen háztömbök mindegyikében a megvizsgált szobák 
száma 150— 200 között váltakozik, vagyis egy-egy háztömb kb. 
akkorfl., mint a dzsanbasz-kalai két háztömb egyike.

Majdnem mindegyik tömbön van egy, vagy néhány balom, 
melyek a tömb szintje fölé emelkednek. Ezek a tömör téglarakások 
a házak fölött emelkedő tornyok kétségtelen maradványai.

Az északnyugati, szélső tömb a szentély kapui közelében 
elterülő, téglalapalakú kis tér főutcájára nyílik. Ezt a teret hajdan 
oszlopcsarnok vette körül. Az oszlopok kőalapzata lépcsőzetes, 
ferde piramis formájában mindmáig fennmaradt.

A nagyszabású várkastély lenyűgöz komor fenségével. 
A  nagycsaládok lakóhelyéül szolgáló, hatalmas, városi komplexu
mok szinte eltörpülnek meUette. A  vár központján fekvő tömb, 
mely 80x80 méter nagyságú térségen foglal helyet, jelenleg 16 
méterrel emelkedik a föld színe fölé. A  három torony pedig, ame
lyek mindegjdke 40 X 40 méter alaprajzú, lapos tetejével 25 méter 
magasra emelkedik. Ezek eredeti magasságát a mostaninál legalább 
5 méterrel magasabbra kell tennünk. A vár falai, mint az ásatások
nál kiderült, egész a földig függőlegesek voltak és merőben külön
böztek a későbbi, kora-középkori építmények falaitól, melyek 
talapzata lépcsőzetes piramisalakú volt. Ez csak mégjobban 
kihangsúlyozta az épület magasságát.

Toprak-kala építészeti kompozícióját egészében az jeüemzi, 
hogy az épületek tömbje vertikálisan tagolódik : először jönnek 
a lakónegyedek tornyai, azután a várkastély tornyai, végül a 
magas központi épület síkja, mely óriási tömegével lenyűgöző 
hatást kelt. Ez a tagoltság a klasszikus Kelet építészeti formáival 
mutat szoros kapcsolatot.

A  vár jelentékeny részét kiástuk már. A központi épület
tömb északi fele és három egész torony, összesen mintegy 100, 
három emeleten eloszló helyiség, a hatalmas épület egész, kb. 
11.000 négyzetméternyi területéből mintegy 6.000 négyzetmétert 
tesz ki. Eddigi munkánk révén már képet alkothatunk magimknak 
az emlék jellegéről, noha természetesen a későbbi ásatások sok új, 
váratlan felfedezéssel lephetnek meg bennünket. A vár központi 
tömbjének helyiségeit a föld felett 20 méter magasan* emelkedő 
hatalmas talapzatra építették, mely egymást keresztező vertagyag- 
falak rendszeréből állt. A  falak közti térséget nyerstéglarakáasal



töltötték ki, amelyet habarcs nélkül raktak homokba, lazán, 
úgyhogy a homok az egyes téglákat egymástól elválasztotta. 
Az épülettalapzatnak ez a homokból és téglából készített 
rakása igen jellemző vonása az antik Chorezm építészetének. 
Homokból és téglából készült, kívül agyagtapasztással bevont 
talapzatok már a »lakóépületül szolgáló, falakkal körülvett goro- 
gyi5cséken« is előfordulnak. Ugyanilyen a dzsanbaszkalai tűzőrző 
ház, Ajaz-kala 3. nagy épülete, a dzsildyk-kalai hatalmas, késői 
antik várkastély és más emlékek talapzata is.

Később az V—VI. században ez az építési mód kimegy a 
divatból. A  homokból, tálából álló talapzat helyébe a tömör, 
vertagyag-talapzat lép. Ugylát«zik, hogy az alapzat elkészíté
sének e sajátos módja a homokos dű.iékre épített házak ősi hagyo
mányaira utal. Ilyenek Dzsanbasz 4. és Dzsanbasz 7. talapzatai 
is, ahol már homokhalomra épített, agyagtéglából készült házakat 
látunk. Szorosan véve az ókori épületek talapzatai tulajdonkeppen 
mesterségesen emelt és megerősített homokbuckák, melyek a 
talajnedvesség és a nedvességet terjesztő sós rétegek ellen védték 
meg az épületet. Az elasztikus homok- és agyagtömeg, mely tartós, 
páncélszerű burokká préselődött össze, évezredekig megőrizte 
ellenálló képességét és olyan hatalmas épiiletek, mint Dzsildyk-kala 
és Te prak-kala, ^fövényre épített* tornyaikat még most is büszkén 
emelik az ég felé.

A  talapzat fölött szintén boltozatos helyiségek két emeletét 
építették. Ezek hol párhuzamosan, hol pedig egymásra függőle
gesen haladnak. Egyes jelekből arra lehet következtetnünk, hogy 
a második emelet fölött még egy emeletsor emelkedett. Ennek 
könnyű, rácsos falai voltak, melyek különféle formába öntött 
nyerstéglából voltak rakva. Ez az épületrész bizonyos tekintetbei 
a későbbi, belsőázsiai házak »bálácháná«-ira emlékeztet. Egyéb 
ként az is lehet, hogy a különféle téglákból készült rácsozat a tető 
nyUt felületét mellvédként övezte. Egyelőre még nehéz volna teljes 
képet alkotnunk a vár központi részének alaprajzáról. Ügy látszik, 
hogy e szektorok mindegedének volt egy belső kis udvara, erre 
nyílt az udvar körüli szobák egy része. A többi szobába csatoma- 
szerűen elágazó folyosókon keresztül lehetett jutni, melyek egyik 
szobából a másikba vezettek. A  szobáknak tető világítása volt. 
Az alsó emeleti szobák egy részének, amelyek valószínűleg gazda
sági célokra szolgáltak, nem volt természetes világítása.

A szobákban sok leletre bukkantunk. Ételmaradványokon 
kivül gyümölcsmagvak, (sárgabarack-, őszibarackmagok, szöllő- 
magok), búza-, árpa-, köles-, dinnyemagok, számos állatcsont, 
főleg kecske-, valamint juh- és disznócsontok, továbbá szarvas



marha-, ló- és teve-csontok, úgyszintén vadállatok csontjai: 
vadjuh-, szarvas- és dsejrán-osontok. Találtunk még számos edény
töredéket, valamint késői antik típusú, egész edényeket is, melye
ket sajátos, vékony kivitelezés ^  művészies finomságú, vörös 
engobe-bal bevont felület jeUemez. Gyapot,gyapjú és selyemszövet
maradványok, bőrcijwr^zek, vaskopjahegy, három vasvégű, 
háromszögletű nyílhegy és mintegy húsz, fából és nádból készült, 
díszes nyelű n^vessző, aranyozott övlemez üvegbetéttel éa 
néhány miniatűr chorezmi, valamint pár nagyobb, kusáni, i. u. H l. 
századi rézpénz egészíti ki gyűjteményünket. Ezekhez kell 
számítanunk a városfal tövénél végzett ásatásaink folyamán, a 
város északkeleti szögletében talált • nagy alabástrom-szobrot, 
mely meztelen nő-alakot ábrázol. Ez az első ismert chorezmi 
alabástrom szobor.

A  fából készült töredékek között találtunk egy kisebb 
fadarabot, melyen fekete tussal írt, négy szóból álló felíráa olvas
ható. A  felírás a régi chorezmi ábécé alapján készült. Valószínűleg 
gazdasági feljegyzés és az első ilynemű chorezmi írásos emlék.

De a legfontosabb toprakkalai kincs*az 1945-ben felfedezett 
monumentális falfestmények és az 1947-ben talált monumentális 
agyagszobor.

A  festmény az agyag-stukatúrra kent, enyves anyagon 
ásványi festékkel készült. A  stukatúr agyagrétegét nagyobbrészt 
vékony alabástrom alapréteg borítja. Az alapszín majdnem min
denütt fehér, erre vitték rá a többi színeket, melyek ezt sokszor 
teljesén elfedd. Az ábrázolást mindenütt jól kivehető fekete vonal 
keretezi. A vonalon belüli felületet pedig különböző vastagságú, 
néha vékonyan és óvatosan, máskor szélesen és merészen felvitt, 
az alakokat plasztikussá tevő és megvilágított helyeket képező 
festékfelületek éa foltok által létrehozott jóleltalált színárnyalatok 
töltik ki.

Festmények kerültek elő a szobák legnagyobb részében, 
nyilván az összes dísz- és lakóhelyiségekben. Az 1946-ban feltárt 
helyiségek közül különösen gazdagon volt díszítve a EL. emeleti 5. 
számú szoba, amely a vár északi udvarára nyílt. Négy oszlopon 
nyugvó, lapos tetejű, hatalmas terem volt ez, mely valószínűleg 
ünnepségek céljaira szolgált. Falait gazdag díszítés borította, mely 
szívnűntákkal, rozettákkal és akanthusz-levelekkel díszített 
feketés-sárgás tónusú, egymást keresztező sávokból áUott. Ezek 
rombuszalakú mezőket alkottak, amelyeket zenészek festői ábrá
zolásaira használtak fel. Ezeknek az ábrázolásoknak egyike majd
nem egészen fennmaradt: egy hárfásnő zöld tónusú, finom kép
mása. Karpereces, kissé mesterkélten rajzolt kezének ujjai nagy,



háromszögalakú, az asszír hárfákra emlékeztető hárfa húrjain 
nyugszanak. A kerekded vállak és az ovális arc, az alak egész 
grafikai megoldása a kusán-gandhárai művészi hagyományok vilá
gába vezetnek bennünket. A toprakkalai hárfásnő az ajrtami-

43. ábra. A hárfásnő ( I I .  emelet, 5. szoba).



grafikai megoldást találunk : fehér mezőben vörös éa fekete kon
túrral egy hajlott férfi-fej sziluetje tűnik elénk, amint elgondol
kozva, homlokát széles karperecekkcl ékes kezének összezárt uj jaira 
támasztja.

1947-ben végzett munkálataink révén még teljesebben sike
rült rekonstruálnunk a régi Chorezm monumentális festői kompozí
cióinak fő vonásait.

Egész oor helyiségben, a falakon épen maradt festmények 
alsó részein, 0.5—0.75 m. szélességű díszítő sávokat fedeztünk fel. 
Különösen hatásos a kastély nyugati tornyának egyik helyiségében 
talált kék sáv, melyre kék alapon sötétvörös hullámok vannak 
festve, A  hullámok közt fehér alapszínű, vörös csíkos halak úszkál
nak. A  huUámokat könnyed, dinamikus stílusban festették. 
Az örvénylő, spirális részecskék játéka valóban mozgás benyomását 
kelti. Ezen a sávon emberi alakokat, állatokat, szöllőfürtöket és 
leveleket fekete és vörös alapon ábrázoló festői kompozíciók lát
hatok.

Pompás anyagot találtunk a szomszédos szobában is. Itt 
szürkés-kék alapon fekete pikkelyeket, továbbá skarlátvöröa alap
színű díszítő sávon ember- és ló-ábrázolásokat fedeztünk fel. A raj
zokat növénjri díszek keretezték be. Túlnyomóan skarlátvöröa volt 
e torony északi sarokszobáinak alapszíne is, melyeket valószínűleg 
ugyanaz a mester festett ki.

A festményeken a növényi díszek ember- éa állatábrázolá
sokkal fonódnak össze. Az egyes szobákban három tigris-ábrázolás 
töredékeire bukkantunk (a tigris feje, háta, hátsórésze a farkával, 
két mancsa). Találtunk még négy töredékes ló-ábrázolást, köztük 
AZ egyik almáspej színű. Ezenkívül teljes épségben fennmaradt 
madár (fácán) képére akadtunk, melyet vörös alapon szürkés-lila 
árnyalatban festettek. Végül felfedeztünk még egész sor töredékes 
embtírábrázolást — két profilt, egy fej felső részét, szembenéző 
arc felét, továbbá szem és lábszár részek ábrázolását stb. A kastély 
közepén elterülő kis tér egyik szobájában a falon több alakból álló 
kompozíciót fedeztünk fel, melyből eléggé épen maradt egy fehér 
ruhába öltözött álló női, és egy fekete kaftános férfialak.

1947-ben tett fölfedezéseink révén jelentős mértékben kibő
víthetjük a régi chorezmi festészet stilisztikái sajátosságairól alko
tott fogalmainkat. Mint a nagy tömegű anyag elemzése mutatja, 
az indiai buddhista művészeti iskola hatása, mely oly világosan 
kidomborodott a hárfásnőt ábrázoló, 1946-ban felfedezett fest
ményen, jóval kisebb volt, mint ahogyan az 1946-ban föltárt 
anyag alapján föl lehetett tételeznünk. Az 1947. évi leleteknek e 
.stilisztikai irányához számíthatjuk még esetleg egy fehér és okker



frízen látható zenélő nők iestészeti mása. Két másik .ugyanebben a 
szobában talált töredékes női arckép, különösen az egyik, egy 
szembenéző arc felső része, a merész megoldású, mereven néző, 
széles vágású szemek és összenőtt szemöldökök, más művészi 
asszociációkat idéznek emlékezetünkbe. E festmény mását a szír- 
egyiptomi, részben pedig a római korban a Fekete-tenger északi 
partvidékén divatozó ábrázoló művészetben kell keresnünk. 
A másik töredék : büszke nyaktarlású női fej profiljának egy 
része, nyakán gazdagon díszített gallérral, vörös szalaggal össze
fogott fekete hajfürtök súlyos csomójával ^  szintén az ókori 
Földközi-tenger melléki művészi ábrázolásokhoz áll közelebb. így 
egy szoba festményein két művészi iskola, két hagyomány hatása 
kereszteződik, melyek azonban chorezmi földön egészen sajátos 
színezetűvé váltak.

A falfestmény-töredékek között, melyeket ebben a szobá
ban találtunk, a hangszereket homokóraalakú, kétfenekű, köze
pes nagyságú tam tam dob ábrázolása képviseli. 1047-ben a 
töredéket szobája« alatti helyiség omladványai közt egy festmény- 
»hárfáBnő találtunk, amely felülről, ebből a szobából esett le. 
E festmény kéthúrú, dombraszerű hangszer nyakát tartó kezet 
ábrázol. Valószínű, hogy a szoba falfestménye teljes egészé
ben megfelelt az ajrtami friz-párkányzat kifejezte tartalomnak : 
festői eszközökkel ugyanazokat a feladatokat oldotta meg.

A szobát más díszek is ékesítették. Nyugati fala meUett 
stukkószerű, (gyapjúval kevert) agyagból készült lomb- és gyümölcs
füzér nagyszámú töredékét találtuk, melyeket zöld, sáfrányszínű 
és vörös színnel festettek ki, továbbá az életnagyságot felényivel 
meghaladó magas, relief ábrázolású emberi kezet, melynek ujj
hegyei valami négyszögű, vagy kerek alakú tárgyra támaszkodtak. 
Ezt a testtartást jól ismerjük Vima-Kadphiszész és Kaniska kusáni 
királyok érmeiről.

Az alsó emelet egyik szobájában egy bemélyedést fedeztünk 
fel, s benne egy festményt, amely két egymással ünnepélyes póz
ban szembenülő alakot ábrázolt életnagyságban, egy férfialakot, 
(mely igen rossz állapotban mai’adt fenn) és egy nőit. A  szomszédos 
szobában meleg, bíborvörös tónusban festett művészi kompozíciót 
találtunk, mely kötényébe szöUőt és őszibarackot szedő nőt ábrá
zolt. A női alak feje fölött szöUőfürtök és vesszőből font kerti lugas 
egy része.

Egyik 1946-ban kiásott északnyugati toronyszobában egy 
kompozíció töredékére akadtunk, amely új, rendkívül sajátos 
művészi stílusra vall. A széles, festői stílussal ellentétben, amely a 
»gyümölcöszedő nő«-t ábrázoló festményt jellemzi, itt szigorú



sárga árnyalatokban festeti, világos tónusú női alak ábrázolását íb  ̂
melyet a déli torony egyik szobájában fedeztünk fel.

A többi festmények stilisztikailag az 1946-ban felfedezett 
gyümölcsszedő nő ábrázolásával mutatnak rokonságot. Ezek 
annyira eredetiek, hogy teljesen önálló chorezmi művészeti központ

44. ábra. A  tchorezmi királyok termének* fülkéi.

létezését sejtetik, melyet a földközitengeri és középkeleti késői 
antik művészeti központok körében külön hely iUet meg.

Ezt az iskolát a szüiezés terén szokatlanul gazdag színárnya
latok jellemzik. Majdnem minden lehetséges szín képviselve van 
itt : a vörös, eperszín, rózsaszín, kék, sötétkék, zöld, narancssárga, 
sárga, lila, fehér, fekete, szürke különféle árnyalatai. A színek 
keverése igen merész és változatos ; skarlátvörös, sötétkék, fekete 
és fehér alapon készült ábrázolások fordulnak elő, melyek meglepő, 
színes kombinációkat alkotnak. Külön meg kell említenünk az 
élénk, skarlátvörös alapon, orgonaszínű szürkés és okkersárga 
árnyalatokban festett vadászjeleneteket, a sötétkék alapon festett.



választékos, fehér és vörös liliomokat, a kék alapon rózsás árnya
latokban ábrázolt emberi arcokat, a fehér színű, vörössel tarkázott 
növényi mintákat és egy fekete alapon ábrázolt emberi arcot stb.

Az ábrázolásokat nagy szabadság és realizmus, továbbá a 
reliefnek vonalozással és színes 
csíkokkal való visszaadásában 
sajátos tömör és művészi hatást 
keltő fogások jellemzik. Külö
nösen jól hatnak a nyugati 
torony »vörös szobájában^ fes
tett meztelen emberi test sárgás 
felületén látható világos zöld 
foltok, továbbá a rózsaszín 
alapon biztos kézzel festett 
piros vonalkák, melyek a fent- 
jelzett, több alakból álló kom
pozíció női alakja állának dudo- 
rodását domborítják ki.

Gazdagok és változato
sak a díszítőmotivumok is, 
melyek az egyes szobákban 
felfedezett festmény-töredéken 
láthatók. Ezek között vannak 
növényi és geometriai alakza
tok, füzérek, virágok és leve
lek, rózsák, szívek, végükön 
elágazó és kosszarv formájában 
kunkorodó keresztek, körök és 
spirális formák, fekete alapon
ibolyaszínűre festett ovális gyöngysorok, egyenes és hullámos 
színes vonalak.

A díszítmények éppúgy, mint a festmények is igen eredetiek. 
A falfestmények szerkezeti megoldásában (pl. a falfelület rombusz 
alakú mezőkre való tagolása) a díszítések nagyon sok rokonvonást 
mutatnak a keresi katakombák »szarmata« falfestményeivel. 
A  díszítések azonban mindenekelőtt Belső-Ázsia mostani népei, 
az üzbégek, tádzsíkok, karakalpakok, kazahok népi szövet-díszei
nek ábráival hozhatók kapcsolatba. Nagyon sok közös elemet 
találunk itt a chívai nemez anyagok rajzaival, az üzbég és tádzhík 
szövet-díszekkel, a karakalpaki nemez-mintákkal. A falfestmények 
és szövetminták e rokonsága ah'gha véletlen. Kzek ugyanazt a 
funkciót töltik be. Egészen törvényszerű a falilí.:/íl. .< 
szövetanyag mintájának átvitele magára a í a lu .  ...Ié , ; v
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46. ábra. 
A tpapi 
szobra.

egyébként törvényszerű az is, 
hogy fordítva : a falfestmény 
hatással van a szövet díszítésére, 
így a belsőázsiai ókori civilizáció 
örököseinek, a mai belsőáziiai 
népeknek jelenkoii népművészete 
a távoli régiségben gyökerezik.

A régi chorezmi művészet 
történetében teljesen új fejezetet 
jelent az 1947-ben végzett ása
tások folyamán felfedezett monu
mentális szobrászat, melyet rend
kívül gazdag anyag képvisel. Tíz 
szobában találtunk ki nem égetett 
agyagból készült szobrokat. A 
töredékes szobrok száma összesen 
*30-ra rúg, ezek között van két, 
majdnem teljesen ép (fejnélküli) 
szobor, négy fej (az egyiken magas 
süveg), két süveg, öt egész torzó, 
15 álló szobor talapzata, melyek 
helyükön maradtak (a szobrok 
lába), két ülő szobor alsó részei és 
számtalan torzótöredék, kezek, 
lábak, ruharészek stb. A töredé
kek közül ki kell emelnünk egy 
lovas (természetes nagyságú) re
liefszerű ábrázolását, egy ló tom
porát, gazdagon díszített nyereg
gel, és egy lovas köpenyének 
redőzetét.

A szobrok nagyobb része 
természetes nagyságban készült, 
néhány pedig kisebb méretben. 
Egyes szobrok az emberi termet
nek két és félszeresei. A szobrokat 
festették : arcukat testszínűre, a 
ruhákat különféle színűre — fe
héres zöldre, rózsaszínűre, kékre, 
vörösre, feketére stb. A ruhák dí
szeit, melyek valószínűleg hímzé
sek, tarkán színezték. Igen szépen 
sikerült egy sötét-pej ló festése.



A szobrok kidolgozása nem kisebb, sőt esetleg még nagyobb 
mértékben, mint a festészet, a chorezmi művészek magas szín
vonalon áUó mesterségbeli tudásáról, a chorezmi művészet érett
ségéről és önáUóságáról tanúskodik. E  művészet, ha volt is kap
csolata a gandhárai indiai buddhista iskolával, ennek hatásait

47. ábra. Ülő szobor töredéke.

alkotó módon formálta át és saját művészi hagyományaiba olvasz
totta.

A szobrok arca rendkívül realista módon van megalkotva, 
kétségtelenül portrészerű és a kivitelezés finomsága tekintetében 
nem marad el a késői hellenisztikus művészet egyetlen központ
jának legkiválóbb szobrászati remekei mögött sem.

Az alakok, a ruharáncok és redők ábrázolása terén ugyanazt 
az érett, művészi tökélyt fedezhetjük fel, mint az arcok ábrázo
lásában.

A  talált szobrok nagyobb része az úgynevezett »királyte- 
rem«-ben, egy széles, a kastély északkeleti részében fekvő (20x20 
m alaprajzú) teremben volt fölhalmozva. E  terem falain széles



kiemelkedés szögellett ki, melyet különféle alakú, téglából készült, 
rácsozatos keresztfalak egyes fülkékre osztottak. Ezek mind
egyikében egy-egy szoborcsoport volt elhelyezve. Két ilyen fül
kében, eredetileg alkalmasint az említett kiszögelésen helyetfoglaló,

48. ábra. Az láhai.

hatalmas, (a természetes méretnél kb. kétszer nagyobb), ülő férfi- 
szobrok maradtak fenn, melyek körül 3—5 álló, férfi, női és gyer
mekszobor csoportosult. Az ülő szobrok mögötti falakat rózsás- 
narancsszínű burkolatra sötétszürke alapon festett s a fentebb 
már említett fehér és vörös üliomok díszítették. Két, süveget ábrá
zoló szoborrész felfedezése révén meg tudtuk határozni, hogy mit 
ábrázoltak e szoborcsoportok : a süvegek azonosak voltak az i. u.



m . századi két chorezmi király egyéni stflusú koronájával, melye
ket az éremábrázolások alapján már ismertünk. Különösen érdekes 
a fehér, sasalakú, nehéz, domborműves korona, melyet a legkorábbi, 
az i. u. m . századi érmek alapján ismérünk. Ezeket az érmédet 
a kusáni fennhatóság alól fdszabadult első cborezmi királyok 
egyike verette, kinek nevét az érmeken Vazamamak olvashatjuk. 
Érdekes, hogy ezt a szobrot 
az előbb említett fülkék közül - 
a szélsőben találtuk.

Az elmondottak alapján 
kétségtelen, hogy a chorezmi 
Szijávusidák dinasztiájának sa
játos galériája áll előttünk, 
mely a Ü l. századi uralkodók 
szobrait foglalja magában.

Valószínű, hogy a ha
talmas ülő alakok az egyes 
királyokat ábrázolták, a körü
löttük álló szobrok pedig csa
ládtagjaikat, esetleg védőiste
neiket. Erre vaD az egyik 
fülkében talált női torzó is, 
melynek kezében gránátalma 
van, Anáhitának, a termé
kenység istennőjének jellemző 
attributimia.

A  Szijávusidák »arckép- 
galériájának« felfedezése arról 
győz meg bennünket, hogy a 
toprak-kalai kastély nem a 
helyi fejedelmek, hanem az 
egész Chorezm fölött uralkodó
sáhok kastélya volt, Toprak-kala pedig e sáhok székhelye, egé
szen i. u. 305-ig, amikor székvárosukat al-Bírúnl adatai szerint 
Kát városába tették át. Ez magyarázza egyfelől a kastély 
gigászi méreteit, melyekhez hasonló méreteket az ókori Chorezm 
ei^ékei között sehol sem találunk, valamint ez a körülmény vet 
fényt arra az eddig még magyarázat nélkül álló tényre is, hogy a 
kastély az i. u. IV. században elnéptelenedett, holptt Toprak-kala 
város még a VI. században is virágzott.

Ezzel kapcsolatban figyelembe kell vennünk a toprakkalai 
építészet néhány jellegzetességét is. Az építészek előtt álló feladat

49. ábra. A  »t)örö8 fej*.



pompás művészi megoldása, a lenyűgöző nagyságú emlék felépítése 
mellett, e megoldás építészeti és technikai szempontból egyáltalá
ban nem kielégítő. A toprakkalai kastély téglaalapzata merőben

50, ábra. »Vazamar feleségének* feje.

különbözik a többi, korábbi ókori chorezmi emlék rendkívül pontos 
és gondos megalapozásától. Ez ugyanis gondatlanul készült. Ez 
már a kastély használata közben is kiderült, amikor a falak düle- 
dező és megrepedt részeit támaszfalak és pillérek alkalmazásával 
kellett ellensúlyozni, sőt néha egész helyiségek alá új téglaalap



zatot kellett rakni. Erről akaratlanul is eszünkbe jut B. N. Zaszip- 
kin feltevése a Timur idejében emelt építmények gyors pusztulá
sának okáról. Szerinte a hódító rendelkezése, aki rendkívül rövid 
idő alatt hihetetlen méretű épületek felhúzását követelte meg, 
melyeknek az új világhatalom nagyságát kellett hirdetniük, hajó
törést szenvedett azon, hogy e feladat megoldására hiányzott a 
szükséges építészmérnöki gyakorlat. Az épületeket felhúzták, de 
közülük egyetlen egy sem maradt ránk épségben. E feladatot csak 
Timur unokái idején oldották meg.

51. ábra. Vazamar koronája.

Vazamar kastélya valószínűleg hasonló körülmények között 
épült. Chorezm, felszabadulva a kusáni fennhatóság alól, hatalmas 
állammá lesz, melynek világhatalmi igényeit tükrözi a paikuli 
felirat is. Ezen a chorezmsáhok a kusán királyok és a római 
császárok között szerepelnek. A királyság nagyságával összhangban 
kellett állnia az uralkodó kastélyának is.

Kétségtelen, hogy a kastély rekordidő alatt készült el. Közben, 
az építés folyamán az építészek elé egyre újabb és újabb felada
tokat tűztek ki. Jellemző, hogy a kastélyt eredetileg szerényebb 
méretűre tervezték. A déli torony megtisztítása közben rájöttünk, 
hogy a tornyot utólag építették a falhoz, amely akkorra lépcsőzetes



pilaszterek segélyével már elnyerte végleges formáját. Tetejét síma 
agyagmáz feote, mely nyilvánvaló, hogy fedeÜenül egyetlen, telet 
sem bírhatott ki. Más szóval, alighogy az eredetileg megtervezett 
négyzetalapú épület elkészült, a tervet máris megváltoztatták és 
az építményhez, három 'gigantikus torony hozzáépítése révén, 
sokkal nagyobbszabású épületrészeket toldottak.

62. ábra. A központi épülettömb oszlopai, melyeket a déli bástyához toldott 
rész építésekor eljálaztak.

Ilymódon az építészet visszatükrözi azokat a poUtikai ese
ményeket. amelyek Chorezmnek az i. u. III. században elsőrendű 
haliihiii s/t-repre való emelkedésével kapcsolatosak.

Az okdt'i (.kioltani iii.üj.i i.i ii.lu v, i).u u,ii\lí.s/cli 
kultuiát  n n ‘m!i;tt. X  monunn iilali. . |tíio.. e t . int l > i.- ben
niinket büszke,  hata lmas  íormaiv^ti, a utoiiitini iiiab.i a \ <• .'./.uliruk 
ter rakotta  szobrocskák és reii íh.k ir MupAii piai/.hl .ij,i a/, antik
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53. ábra. Toprak-kala távlati látképe repülőgépről.

chorezmi pénzverők finom művészete és végül a falfestmények 
grafikai és festészeti mintáinak gazdag skálája, a maguk egészében 
í^yökeréig eredeti és teljes komplexumot alkotnak, mely a régi

54. ábra. A jcllc/jrár úsatásuiiKik kt‘pi: i\'[iuloijé[jről.



chorezmi civilizáció alkotóinak ábrázoló készségéről és művészi 
tudásának önállóságáról, erejéről és érettségéről tanúskodik. 
A »hárfásnő« és társai a régi művészetnek a kutató számára leg
nehezebben megközelíthető világára, a zene világára derítenek 
fényt. Ismerjük azt a szerepet, amelyet a késői középkorban és az 
újkorban Belső-Ázsia népei zenei kultúrájának történetében a 
klasszikus chorezmi zenei iskola játszott. A kezében »asszír« hárfát 
tartó művésznő finom alakja új láncszeme azoknak, a fentebb vizs
gált kapcsolatoknak, melyek a régi chorezmi civilizációt fornisainál 
az előázsiai világgal összefűzik ^  egyben a későbbi, középkori és 
jelenkori chorezmi magasfokú zenei kultúra őstörténetének is 
becses emléke.



vm. FEJEZET.

a f r íg  k o r a .

1.

»így volt ez egészen Afríg királyig, aki e dinasztia egyik 
tagja volt. Afríg éppoly rossz hírné\Te tett szert, mint a perzsáknál 
Jezdedzserd (Jezdegerd, 329—420-ig).

(Afríg) al-Fír belsejében építette kastélyát (makedóniai) 
Alexandrosz után 660-ban. Az időszámítást az ő (Afríg) és utódai 
uralkodásától számítják. Al-Fír Chorezm városa közelében fekvő 
erőd volt. agyagból és nyerstéglából épült hármas fallal. E falak 
egymásután következtek, egyik a másikon belül s magasságuk 
befelé menve egyre nagyobb volt. Al-Fír felülmúlta a többi királyi 
várat, ugyanúgy, mint a jemeni Gumdán is, midőn a Tobbák 
székhelye volt . . . Al-Fírt 10 mérföldről, sőt messzebbről is látni 
lehetett.«

így adja elő al-Bírúní a számszerint harmadik és a muzulmán 
kor előtti utolsó korszak kialakulásával kapcsolatos körülményeket.

E tömör szöveg mögött nagy történelmi események szele 
érezhető. Ezek folytán éppen nem volt véletlen, hogy a chorezmiek 
új időszámítást vezettek be. Az új dinasztia alapítását, mely ugyan 
a régi Szijávusidák folytatójának (vagy oldalági leszármazójának?) 
tekintette magát, a kegyetlen despota király alakjának a nép 
emlékezetébe való vésődését, valamint azt, hogy a király hatalmas 
megerősített várat épített, mely az Afrígidák hatalmának félel
metes jelképe volt egészen bukásukig, midőn az utolsó Afrígida 
halála után, Afríg tornya az Amu-darja hullámaiba zuhant — 
mindezt egyetlen láncsor szemeinek kell tekintenünk.

A chorezmi érmeken fennmaradt Afríg portréja (55. ábra). 
Orra görbe, hegyes, gyér szakálla van, nagy kerek szemű, szúrós 
tekintetű, ravasz arckifejezésű. Nyakát kettős gyöngyfüzér övezi. 
A király fejét félgömbalakú tiara koszorúzza, melyet apró lemezek
ből álló pikkely borít. Tarkója fedve, homlokán félholdalakú dísz. 
Az érem hátlapján a hagyományos lovast látjuk, hátamögött



tamgával, fent görög felirat nyomai, alul pedig a ló lábai alatt a 
következő chorezmi felirat : *‘pv)rg K M U  =  »Afríg király*.

Sabbaz városka környékén, mely a késői középkorban 
Chorezm feudalizmus-előtti fővárosa helyén keletkezett, mindmáig 
hatalmas, késői antik erőd romjai láthatók. A nép körében a vár 
Pil-kala néven ismeretes. A »P ih  név a régi »Fír« alak mai szabályos

kiejtésének felel meg. Mellette 
pedig az arab forrásokban 
(Tabarí) »Fíl« alak is előfordul.

Pil-kala nem Afríg vára. 
Al-B riíní, aki abban a korban 
élt, amikor a vár elpusztult, 
természetesen nem tévedhe
tett. Különben is al-Bírúnl 
leírása nem felel meg Pil-kala, 

55. ábra. Afrig érme. alaprajzának és felépítésének.
Mindamellett e vár Afríg 

korából való s napjainkig az Afrígida főváros egyetlen emléke ; 
e főváros nevét őrzi mind mostanáig.

A romokat mocsár veszi körül. Ezen keresztül vezet az egyet
len gyalogösvény. A  telepet antik méretű téglából készült, hatalmas 
nyersfal veszi körül, mely idővel alacsony sánccá alakult át. A falak 
mentén számos, sűrűn elhelyezett köralakú torony. Ezek a sarkokon 
az ajazkalai várból ismert »fecskefark«-alakban helyezkednek el. 
A vár leginkább Ajaz 1-re emlékeztet bennünket. Valószínűleg 
időben is közelesik hozzá : építését az i. u. I I—III. századra tehetjük. 
Az erőd egyik sarkánál azonban hatalmas, 54x54 méter alaprajzú 
épület komor romjai meredeznek. Ez az épület már nem hasonlít 
az antik építményekhez. Hatalmas falait vert agyagrakásból építet
ték. A falak építészeti megoldása rendkívül eredeti : pachsza- 
tömböket helyeztek függőlegesen a fal felületéhez ; így sikerült 
elérni, hogy a fal rendkívül vastag lett : 10— 11 méter magasság 
mellett mintegy 6 méter vastagságú. Az épület ilymódon igen 
eredeti benyomást kelt ; a ciklopszi építményekre emlékeztet. 
Afríg kora nagy történelmi fordulat korszaka. Es most talán fel
tárhatjuk e fordulat lényegét, mely al-Bírúní szűkös szavai mögött 
rejlik.

Megfigyelhető, hogy a I\̂ . századtól kezdve egyre jobban és 
gyorsabban megérlelődnek azok a folyamatok, amelyek az egész 
«íazdaság, a társadalmi rendszer, az egész chorezmi élet és politika 
döntő megváltozását idézték elő. Ez a változás teljesen új típusú 
települések és lakóhelyek kialakulásában nyilvánult meg. A fő 
települési forma, pontosan úgy, ahogy Bírúní is említi, a vár lesz.



A fentebb, már a HE. századi emlékek kapcsán jelzett folyamatok 
itt teljes mértékben kibontakoznak.

Az Ajaz-kala típusú, megerősítetlen településeket, amelyek 
az állam által épített és fönntartott hatalmas erődök védőszárnya 
alatt igen elterjedtté váltak, a mezőkön elszigetelten álló, jól 
megerősített paraszt-tanya, egy-egy miniatűr váracska váltja fel. 
E paraszti »várak« fölött pedig büszkén magaslanak az arisztokrácia

56. ábra. Pü-kala repülőgépről.

félelmetes, várszerű erődjei. Az oázist a sivatag felől védő antik 
erődök hanyatlásnak indulnak. Ennek az arab hódítást közvetlenül 
megelőző kornak és időszaknak archeológiái »védett területei egy 
hatalmas romkomplexum — a berkut-kalai oázis (az itteni emlékek 
javarésze az i. u. VTT—V ili. századra tehető).

Kb. 17 kilométer távolságban, a délről északfelé húzódó 
hatalmas csatorna partjai mentén elterülő 2— 3 kilométernyi 
övezetben, ahol e csatornának számtalan elágazása van, mintegy 
száz jól megerősített tanyaszerű vár terül el. Míg Dzsanbasz-kala 
a régi, belsőázsiai »ezer város« problémájának megoldásához 
segített bennünket, amiről Pompeius Trogus és későbbi kínai for
rások is beszámolnak, addig a berkutkalai oázis a várak tízezrei 
problémájának megoldásában van segítségünkre, melyeket az arab 
hódítás korának forrásai említenek.



A legkülönbözőbb nagyságú várak fordulnak itt elő, olyan 
nagy erődöktől kezdve, mint Berkut-kala, Tesik-kala, Ui-kala, 
Kum-baszkan-kala —  melyek mindegyike legalább egy hektár 
nagyságú területen fekszilc — egészen a teljesen jelentéktelen épít
ményekig, amelyek csupán néhány száz négyzetméter területet 
foglalnak el. Ezek mindegyike azonos terv szerint épült. Mind
egyikük egy-egy hatalmas, védelmi építményekkel megerősített

57. ábra. Pü-kala, fellegvár.

tanya. Magas téglafal veszi őket körül s rendszerint van egy »don- 
zson«-juk (magas, masszív, vagy belül boltozatos épületeket 
magábanfoglaló talapzaton épült lakótorony). Megváltozik az épí
tési technika is : nyerstéglát ritkábban használnak. A  tégla mérete 
is kisebb lesz (az Afrígida-kori szabvány 35 x 35 x  8 cm). Túl
súlyban van a tömör anyagból készült alapzat (»pachsza«). Eltűn
nek az antik erőditési ren^zer jellegzetes formái : a lőrésnélküli, 
pachszából készült falak ; a tornyok csak a sarkokon, vagy a 
falak boltíveinek közepén maradnak meg és a középkorra jellemző, 
kör- vagy oválisalakú alaprajzuk lesz. Az általunk kiásott egyik 
nagyobb (Tesik-kala) és három kisebb tanya (4., 34. és 36. számú 
várak) alapján elég részletesen jellemezhetjük ezen emlékek korá
nak társadalmi életét.

A nagy tanya a chorezmi arisztokrácia egy-egy hatalmas 
képviselőjének életét tárja elénk. Erről tanúskocík a külső falak 
hatásos díszítése : a rajtuk lévő masszív fél-oszlopok, a fent össze



futó, perspektivikus ívek, a belső helyiségek gazdag kidolgozása, 
többek között a nyerstéglából készült.frízek, melyek a lakótorony 
szobáinak felső részét díszítik, a szerfölött archaikus motívumú 
díszítés — mely egymásra következő, nyolcsugarú rózsákból, 
valamint nyolcsugarú pálmalevelekből áll (és genetikailag Achai
menida prototípusra megy vissza), a .lakótornyok hatalmas méretei 
— mind-mind arra vallanak, hogy a hatalmas chorezmi földesurak, 
a dilikánok egyik képviselőjének családi lakóháza áll előttünk. 
Ezzel szemben viszont, a kis várak a közönséges parasztcsalád 
mindennapi életéről tanúskodnak. De az ilyen parasztcsaládnak 
is megvolt a maga »vára<i, lőrésekkel ellátott lakótornya, melyen 
hatalmas védőfalak voltak. E paraszti »vár« alaprajza lényegében, 
elvileg semmiben sem különbözött az arisztokraták tanyáitól, 
kivéve a vár méreteit és azt, hogy az arisztokraták várait gazdagon 
díszítették. Kétségtelen, ez a parasztság még nem jobbágy paraszt
ság, hanem oly földművesek társadalmi rétege, kikkel az arisz
tokrácia még nem osztályellenségként állt szemben. Az ilyen kis 
vár egy-egy ura a maga nemében szintén »dihkán« és nem véletlen, 
hogy manapság e szó parasztot jelent, holott korábban az arisz
tokrácia képviselőit jelölték vele. sőt néha a királyok címe is 
ez volt.

Az ekkori emlékek között egyetlen nyilt falut sem találunk. 
PíZ egész mezőgazdasági lakosság kivétel nélkül »várak«-ban lakott. 
Az ajazkalai komplexum, melyet a település közös kereteibe 
tömörült nagycsaládok tanyái alkottak, szinte a szemünk láttára 
hullik szét és a lakosság, ahelyett, hogy a néhány hektárnyi térre 
tömörülne, szétszóródik a csatorna mentén, egy több mint 30 
négyzetkilométer nagyságú területen. Az egyes tanyákat pár 'száz 
méter választotta el eg}'^mástól, és mint a várakat körülvevő 
agyagrétegek felületének tanulmányozása közben kitűnik, a tanyá
kat mezők és kertek övezték. Kétségtelen, hogy az ilyen tanyák 
lakói alkották azt a nagy családot, amelyet az arabkori források 
jól ismernek. Ez volt a »ked<t, a patriarchális nagycsaládból álló 
házközösség, melynek élén a »kedchudá« áll s melybe a nagyszámú 
családtag, kliens (»kediver«) és rabszolga tartozik, kiket Narsachí és 
más muzulmán szerzők említenek.

Az egész kultúrtáj teljesen komor és kietlen. A megerősített 
várak országa ez, melyek agyagfalai mögött a lakosság állandóan 
készen áll arra. hogy visszaverje az ellenség támadását. Ez a táj, 
amely előttünk áll, szakadatlan háborúk viharos korszakairól tanús
kodik. Az itt élő lakosság állandó félelemben élt az ellenség várható 
támadása miatt s ezért örökösen készenlétben állt, hogy fegyvenel 
a kezében védje meg életét és vagyonát.
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58. ábra. Az Afrigida-kultúra emlékei. Tesik-kala.

1. A  vár képe madártávlatból; 2. alaprajz; 3. keresztmetszet; 4. rekonstrukció;
5. a donzson faltöredékének rekonstrukciója; G. a donzson egyik szobájának 

frize; J a k k e - p a r s z a ;  7. rekonstrukció; 8. alaprajz.



A feudalizmus még nem aratott diadalt, de kibontakozásának 
jelei már mindenütt érezhetők. A  nagy csatornák elágazási pontjain 
az arisztokrácia félelmetes várai állnak őrt : ezek parancsolnak a 
parasztok tanyáinak. A  parasztok erődítménye nemcsak arról 
tanúskodik, hogy az ottlakóknak állandó külső támadástól kellett 
rettegniük. A  parasztoknak szabadságukat attól a sokkal komolyabb 
veszedelemtől is meg kellett védeniük, mely a nagy várak gazdái 
részéről fenyegette őket. És valóban, a források lapjain mindenütt, 
ahol csak felütjük a Chorezm életéről hírt adó lapokat, a leg
hevesebb és legvéresebb polgárháborúkról olvashatunk. Ennek a 
belső villongásnak csak az arab beavatkozás vet véget. Az új 
történelmi viszonyok a város életében még határozottabban 
kibontakoznak, mint falun.

A  városok hanyatlásnak indulnak. Toprak-kala, pusztává 
vált várkastélyával, legfeljebb a VI. századig maradt fenn. Ugyan
ekkor szűnik meg az élet Kyrk-kyz-kalában is.

Ez a folyamat elválaszthatatlanul összefügg a városi kézmű 
ipar fokozatos hanyatlásával. Míg a IV. században még tovább 
élnek a gyönyörű, antik kerámia hagyományai, addig az V. század
ban a készítmények minősége már határozott hanyatlást mutat. 
Az Afrígida korszak középső szakaszában az edények legnagyobb 
része házi készítmény. Ezek az edények fazekaskorong nélkül 
készült, durva, rosszul kiégetett tálak és üstök, s azokra az edé
nyekre emlékeztetnek, melyeket Tádzsikisztán távoli, hegyvidéki 
településemek asszonyai hasonló primitív technikával készítenek 
most is. A vízhordó edények és vázák, melyek fazekasmesterek 
készítményei, szintén azt mutatják, hogy a gyártás technikája 
igen mélyre süllyedt. Az edények anyaga durvább, mellékanya
gokat kevernek beléje, a víztartó edényeket kézzel hajtőit fazekas 
korongon készítik. Nagymértékben csökken a kerámiai készít
mények formáinak száma is. Az edények díszítése elnagyolt és 
szegényes lesz, nyoma sincs többé a lakkozásnak, engobe-ozásnak, 
fényezésnek.

Az Afrígidák korának művészetét egész sor emlék képviseli. 
A komor és szigorú vonalú építészet alkotásain és az Afrígida 
korbeli pénzek gazdag anyagán kívül tckintetl)e kell vennünk a 
chorezmi vésnökök művészi alkotásait is. A ttisikkalai várban 
végzett ásatások folyamán egész sor VIII. századi pecsétgyűrű 
lenyomatot találtunk. Ezek egyikén nyilazó lovivst látunk, másik 
kettőn trónon ülő, négykezű istent (60. ábra, 5). Ez az alak azonos 
azokkal az ábrázolásokkal, melyeket egész sor ezüstserlegen is 
láttunk. Ilyen sorlojrfkt'l főként a Kamu mclliMI liiláltak s most az 
Ermira;iebaii é IWiii li iMiiMí iimb;i . , il i i E serlegeken
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59. áVmi. *42 Afriyida-kullúru emlékei. A bcrkutkahii kihull oázis.
I. Az oázis ahtprajzáiiuk e.yy része: 2 — 7. kis várak: 8. a ÜG. száinú vár dón- 
z-sonján levő kupolás helyiség sz(H/lcte ; 9. a .36. számú vár donzsonjún levő 
bclinzalds helyiség keresztmetszete: 10. a 3Í. számú inir ilo7izsonjÓ7i levő két 

helyiség kn'tl átjáró.



60. ábra. Az Afrigidd kultúra emlékei. Tesik-kala és a 36. számú vár.
1. Vadból készült nyílhegy; 2. bronztárgyak; 3. csontcszköz a 36. szájiiú 
várból, h(il-ábrázolással; 4. kis csavarszcrü tárgy, agyagból készített bárnnyjej 
és jajésű (TeHÍk-kalából) ; -T. ii ifcrs agnnf/dfirahokba nyonwtt pccsétnyomatok;
6. felül alabástrínnhól, hut (U/i/dijhol krsziilf hatuvrcdf-r a 36. száinú várból;
7. himzcH posztó foszhin i/u (t :><i. szumn r/irhól; S. tc.sik-kalai kirániia;

U. n u d o n i k ő  i:>rcilrk-t ' l ' i ' i i k - k i d ' i h ó l .



feliratok olvasliatók, melyek ábécéje azonos a chorezmi érmek 
ábécéjével. Eimek révén már 1938-ban sikerült megállapítanunk, 
hogy az alkalmazott művészet ezen emlékei chorezmi eredetűek. 
A négykarú, trónon, leterített oroszlánon, vagy leopárdon ülő női 
isten ábrázolása — az Afrígida ikonográfia jellemző alakja —  a 
kusáni korra visszamenő, indiai buddhista művészeti hagyo
mányok kétségtelen hatására vall. Aligha tévedünk, ha ebben az

61. ábra. Jakke-parszan, repiilőgépról nézve.

istennőben a már ismert chorezmi Anáhitát látjuk, kinek alakja az 
indiai buddhista istenekkel való szinkrétizálódás révén alakult ki.

A  v n —V ili. százddi chorezmi nemesség mindennapi hasz
nálati tárgyainak e remekei éles ellentétben állnak azokkal a durva 
kivitelű és szegényes mindémiapi használati tárgyakkal, melyeket 
a berkutkalai oázis várainak lakói használtak. Az alkalmazott 
művészet nem vész ki egészen, de nem lesz többé olyan tömeg
művészet, mint az ókori Chorezmben volt és alkotásai csak az 
arisztokrácia szűk köréhez jutnak el.

Csökkennek a külkereskedelmi kapcsolatok is. Az Afrígida- 
kori várak romjai között már nem találunk olyan gazdag gyüjte-



62. ábra. Berkut-kala, repülőgépről nézve.

■:í i -  ■ ^

ü3. ábra. Tesik-kala repülőgépről nézve.



ményt földközitengeri, szíriai-egyiptomi, továbbá a Fekete-tenger 
északi partmellékéről származó üveggyöngyökből, valamint drága
kövekből készült gyöngyökből. Az egyszerű, szardonixból és 
kalcedonból készült, gömbalakú gyöngyöket Iránból importálják 
vagy helyben készítik.

A városok hanyatlása az Afrígida-kor végén világosan kifeje
zésre jut az arab írók műveiben is. akik Chorezmnek a V ÍII. század

64. ábra. Tesik-kala. A donzson.

elején történt meghódításáról számolnak be. At-Tabarí szerint 
Chorezmnek 712-ben mindössze három városa volt, a főváros. Kát 
(Fii), Hazáraszp és valószínűleg Urgencs. Ez a szám valószínűleg 
túlzottan kicsi, de jellemzően mutatja azt a tendenciát, melyet a 
régészeti anyag is igazol. »A városok ezreinek« helyét a várak 
tízezrei foglalják el. Még a X. században, az Afrígidák végleges 
bukását közvetlenül megelőző időkl^en, Chorezm új virágkorának 
hajnalán, al-Makdiszi szavai szerint egyedül Mazdachkan (most 
Gjaur-kala városkája Chodzsejli közelében) környékén, 12.000 vár 
terült el!

A társadalmi élet központja a kihaló város helyett a falu 
lesz. De a falvakban is megfigyelhetjük a termelő erŐk hanyatlásának



jeleit. E hanyatlás elsősorban az öntöző hálózat összezsugorodása 
bán mutatkozik meg. A  Gávchore keleti elágazásának több mint 
felét nem használják fel többé öntözésre. Kihal az élet Angka-kala,. 
Koj-krylgan-kala és Dzsanbasz-kala agyagföldjein is, melyek e 
csatorna elágazásainál terülnek el. Nem vpnják be többé a műve
lésbe a berkutkalai (kyik-kyzi) csatorna északkeleti részét sem, 
mely hajdan Kurgasin-kala környékét öntözte. Nem veszik igénybe

65. ábra. Frizes szoba Teáik-kalában.

többé a Gávchore főmedrének nagy, jobboldali elágazását sem, 
melynek vizét az Ajaz-kala lábánál elterülő telepek használták fel.

Az öntöző-hálózat pusztulása a balparton még szembe- 
szökőbb. Itt a csermenjabi egész hatalmas csatornarendszert, 
melynek partjain Zmuchsirtól nyugatra egyetlen Afrígida-kori 
emlék sincsen, szintén nem veszik többé igénybe.

E folyamatok nemcsak Chorezmben, hanem a Szemirecsje 
Bzogd településein és Belső-Ázsia más kevésbbé vizsgált területein 
is megfigyelhetők. !Mind az archeológiái emlékek, mind pedig a 
VII—Vni. századi arab források adatai Mervvel, Szogdiánával ás 
Tochárisztánnal, továbbá Fergánával és Sással kapcsolatban 
Ugyanerről tanúskodnak.



A fő települési típus ott is a chorezmihez hasonló felépítésű, 
megerősített, elszigetelt vár lesz, mint pl. a szemirecsjementi 
szogd gyarmatok számtalan vára, melyeket A. N. Bemstam vett 
vizsgálat alá, vagy a Zeravsan felső folyásánál, a Mug-hegyen fekvő 
vár, melyet A. A. Frejman ásott ki s mely a szogd leletek ragyogó 
gyűjteményét szolgáltatta.

Az V. század körül itt is megfigyelhető a kultúrövezet erős 
összezsugorodása. V. A. Siskin hasonló hanyatlást vett észre a 
buchárai oázis nyugati részén is.')

66. ábra. A 7. számú vár.

Ott is szembetűnik a városi élet hanyatlása és ugyancsak az 
V—VI. század fordulóján, merőben megváltozik az anyagi kultúra 
egész jellege is. Ezt a tényt a Termez vidékre vonatkozóan M. E. 
Masszon különösen kiemelte.*)

Míg az ókorban Belső-Ázsia egész területén az anyagi kultúra 
sokféle ténye viszonylagosan bizonyos egyöntetűséget árul eJ, 
addig az V. század utáiii korban megfigyelhető, hogy a kultúr- 
típusok területenként merőben más és más képet mutatnak. Ez a 
tény különösen szembeszökő a kerámiában. Szogdiánában és aSzemi-

V. A . Siskin, Archeologicseszkije raboti ( =  Régészeti munkók),
1937., 42— 43. 1.

*) M . E. Masszon, Gorogyiscsa Sztarovo Tycrmeza ( =  A régi Termei 
Gorogyiscséi), Trudi UzFAK, 1. sorozat, 2. füzet, 102— 103. 1.



recsje vidékén sajátos, koraközépkori, kézzel készített, s a kerámia 
helyi hagyományait életrekeltő edények voltak ekkor használatban, 
melyeket közeli rokonság szálai fűznek az iráni, sőt kisázsiai bronz
kori edények prototípusaihoz. De nemcsak itt, hanem a Chorezmhez 
közelfekvő Buchárában ia ezidőtájt olyan kerámiát találunk, mely 
az Afrígida-kori kerámiára egyáltalában nem hasonlít. SŐt az 
Afrígida-kori Chorezm északnyugati vidékein található kerámia is 
elüt a klasszikus délchorezmi kerámiától.

E folyamat politikai vonatkozásai. egész Belső-Ázsiában 
világosan kibontakoznak. Míg az antik és kínai források a kusán 
kor előtti korszakra és a kusán korra vonatkozóan még hatalmas 
királyságokról tudnak, addig az arabok Belső-Ázsiát egész sor 
egymástól független kis államra tagolva találják. Egy-egy ilyen 
áUam nem más, mint egy-egy város és környéke, melyet néhp 
»hosszú falak« gyűrűje övez. Ezek a királyságok néha ki^bb, 
rövidéletű szövetségekbe tömörülnek, melyek egy-egy nagyobb 
központ körül alakulnak ki.

Tochárisztán, a régi Baktria, az arab hódítás korában egész 
sereg széteső kis fejedelemségre szakad szét, melyek kiskirályai 
különféle fellengzős címeket viselnek. Ilyen pl. Balch, az Amu-darja 
felső folyásának balpartján ; Csagániján (meljoiek élén a »csagán- 
cbudát« áll), az Amu-darja jobbpartján ; köztük az önálló termezi 
állam, mely fölött a »tarmiz-sáh« uralkodott; Felső-Tochárisztán- 
ban Vásgird, Kuvádiján és Chuttalán fejedelemségek (a Pandzs 
és a Vachs között). A  Pandzstól feljebb terültek el Kerran, Bachi- 
nám (Sugnán) és Vachán hegyi fejedelemségek, melyek a mostani 
hegyi badach^ni autonóm terület helyét foglalták el. Északra, a 
Vachs felső folyásánál, az ország belsejében feküdt Rást és Kuméd 
vidéke, a mostani Karategin. Ennek lakói, a kumidzsik, hegyüakó 
nép volt, melyet al-Makd^zí török népnek tart. A Zerafsan felső 
folyásának hegyvidéke alkotta a Buttam-fejedelemséget. Szogd 
kis, városi fejedelemségek három szövetségére bomlott szét. Szogd 
maga Szamarkand központtal csupán a Zerafsan medencéjét 
ölelte fel, Pandzsikendtől Kerminig. A  Zerafsan völgyének 
nyugati része egy másik államszövetséget alkotott, melynek élén 
Buchárá állott. A Kaska-darja völgye, melynek központja Kés 
városa, szintén önálló államszövetséget alkotott, mely azonban 
időnként a szogd szövetségbe tartozott. Az egyes fejedelemségek, 
melyek ezekhez az államszövetségekhez tartoztak, a valóságban 
teljesen önállóak voltak. így  pl. a Szamarkandtól mindössze 8— 9 
kilométerre fekvő Májmurg uralkodója 451-ben önálló követséget 
küld Kínába. Szamarkandtól lejjebb, a Zerafsan mentében terültek 
el Istíchán és Kusánia kis államai.



Buchárá mellett, a buchárai oázis határánál feküdt a vardáni 
Irjddelemség, melynek uralkodója a »vardánsáh« nagyhangú címet 
viisíílte.

Néhány fejedelemségnek ezekre az államszövetségekre emlé- 
li(‘/.tető egyesülése volt Fergána is. Fergána és Szogdiána királyai az 
*irliHÍd<( címet viselték, önálló állam teriUt el Chodzsent körül is.

67. ábra. A  13. számú vár.

melynek kás királyát Kiihkán«-nak nevezték. Uratübe vidéke 
Oszrúsana önálló területét alkotta. Ennek fejedelme az »afaín« 
í'íinct viselte.

Chorezm e kori politikai tagozódásáról nincsenek adatam^. 
Valószínű, hogy Chorezm egységes állam volt, mely politikai tekin- 
t iben önáUó helyet foglalt el. Da már itt ia megfigyelhető, hogy a 
hrl.'iő politikai kapcsolatok meglazulnak : a chorezmsáhok mellett, 
ut Tabarí ^királyokat* is említ (arabul ; »mulúk«), akik a chorezm- 
/;ilhok alá voltak rendelve.

De a régi, sokkal szélesebb körű politikai tömörülés bizonyos 
hagyományai még a V II—V ili. században is fennmaradnak.

A  kínai T ’ang-dinasztia történelme — mely a korai arab 
forrásokkal egykorú írásos emlék —  említi K*ang országát, mely



kilenc fejedelemséget foglalt magába. Ezek : Szamarkand (K ’ang, 
Sza-mo-kien), Buchárá (Ngan), Kabúdán (C’ao), Sás (Taskent: Se)[ 
Májmurg (Mi), Kusánia (Ho), Vardána (Marqaart azonosítása

;V-; :

68. ábra. Kum-Baszkan-kala kapuoszlopai.

alapján Mo-ti), Kés (Sö) ésChorezm (Ho-sziün). Chorezm uralkodói 
(»kilenc családi) egy dinasztiát alkotnak, melyet a kínaiak Csao-wu 
néven emlegetnek.

E névben (Tomaschek nyomán) Szijávusnak, a régi k’ang-kiüi 
uralkodócsalád legendás ősének nevét kell látnunk.

59. ábra. Sáusafar érme.

A kínaiak Szamarkandot tekintik e hatalmas államszövetség 
központjának, a szövetséget magát pedig közös néven Kang-nak 
nevezik.



A  szövetség területe és neve alapján kétségtelen, hogy a régi 
k’ang-kiüi királyság rejlik mögötte, mely hagyományosan fenn
maradt ugyan, de gyakorlatilag már szinte semmi politikai jelentŐ- 
HÓge nem volt.

A  T ’ang-suval ellentétben, az arab források semmit sem 
tudnak arról a kimagasló politikai szerepről, melyet e hagyo
mányos szövetségi rendszerben Szamarkand játszott. Éppen ellen
kezőleg, at-Tabarí éa al-Jakúbi egyformán afról tanúskodnak, 
hogy a konfederációszerfi szövetséget alkotó Transzoxánia királyai 
rendkívüli esetekben a Chorezm melletti Kandakin városban ültek 
össze tanácskozásra. Nagyon valószínű, hogy az utóbbiban nem az 
ország nevét, hanem fővárosának nevét kell látnunk (Kát-Fír), 
mint ez gyakori a korai muzulmán forrásokban. Elnnek alapján 
feltehetjük, hogy Kandakin Chorezm határai merdén feküdt, vagyis 
e tekintetben is fennmaradt a régi, k’ang-kiüi hagyomány.

A  kínai tudósítást úgy kell értelmeznünk, hogy Szamarkand 
vezető szerepe a k’ang-kiüi szövetségben nem formális, hanem 
tényleges volt, mivel a források szerint Szamarkand volt 
'IVanszoxánia legnagyobb gazdasági központja.

Belső-Ázsia külpolitikai történetét a IV —V ili.  század között, 
u kusáni királyság bukása és az arab hódítás közti időben viharos 
t-aemények töltik ki.

Tudjuk, hogy a kusáni királyság, mely politikai hatalmának 
tetőpontját az i. u. II. században érte el, most hanyatlani kezd és 
lassanként összeomlik. E válság okairól keveset tudunk, mivel a 
k usáni birodalom e korának eseményeiről szerfölött. gyér tudó- 
HÍtásaink vannak. A kusáni birodalom .történetének külső sémáját, 
valamint az egyes uralkodók uralkodásának idejét, sőt még a 
Kaniska után trónralépett királyok számát is véget nem érő viták
ban igyekszik tisztázni a jelenkori tudomány. Egy azonban vitán 
telül á l l : a HE. században, amikor Iránban a parthiai Arsakidák 
után a Szászánidák új, perzsa dinasztiája jut hatalomra, a kusáni 
királyság e dinasztia keletfelé irányuló erélyes nyomásával szemben 
már nem tud komoly ellenállást kifejteni.

Valószínű, hogy Baktria, sőt esetleg Szogdiána is, bizonyo-íí 
tiiértékig a Szászánida birodalom beifolyása alá került.

Chorezm azonban nemcsak megőrizte függetlenségét, miután 
már valószínűleg a II. és III. század határán megszabadul az 
( Igyengült kusánok korábbi formális fennhatósága alól, hanem, 
a numizmatikai adatok és a toprak-kalai ásatások szolgáltatta 
adatok alapján ítélve, a III. században megszilárdítja politikai 
líclyzetét és folytatja az ókori kultúra fejlesztésének felfelé menő 
vonalát.



A IV. század eleje azonban — Afríg kora — Chorezmben ia a 
kezdődő válság jeleit mutatja. Erre az időre tehető a különféle, 
chorezmi típusú kis rézpénzek megjelenése, melyeken már különböző 
tamgákat találunk. Ez a körülmény arra vall, hogy az ország 
politikai életében egyelőre még ismeretlen fordulatok játszódtak 
le. melyek a politikai bomlás észrevehető irányzatának első jelei.

Vájjon nem ezek ellen a tünetek ellen irányult-e Afríg 
kegyetlen tirannus-uralma, mely utódai körében oly gyászos hír
névre tett sze^’

2 .

Az V. százaa elejétől kezdve Belső-Ázsiában ol}'an események 
játszódnak le, melyek a Szászánidák terjeszkedési politikájának 
végleges Összeomlását okozzák, sőt magát a Szászánida birodalmat 
is komolyan veszélyeztetik, A belsőázsiai »fehér hún« vagy eftálíta 
néven egyesült sztyeppelakó barbár törzsek széleskörű vándor
lására gondolok.

Az eftálíták kialakulásának színhelye kezdetben valószínűleg 
Chorezm északkeleti határvidéke volt, az a vidék, melyet e korban 
még, mint fentebb láttuk, az Amu-darja és Szir-darja régi, közös 
deltája alkotott, A korai középkor folyamán ehhez a területhez 
kapcsolódott a Kerder vagy Kurder név. Ebből Lerch teljes joggal 
vezeti le a »kidaríta« nevet, melyen vándorlásuk első időszakában 
a »fehér húnok« szerepelnek. Az eftálíták neve valószínűleg nem 
más, mint a masszageták nevének eltorzult, törökös formája- 
(Gweta-áli, »Gweta népe«). Az eftálíták személyében tehát a massza- 
getáknak régi, Aral-tó menti hazájukban visszamaradt utódait kell 
látnunk,

1946-ban végzett ásatásaink folyamán ezen a területen 
néhány rendkívül sajátos telepet tártunk fel. Ezeket minden való
színűség szerint az eftálita kultúra abból az időből eredő emlékeinek 
tekinthetjük, mely déli, hódító vándorlásukat megelőzte,*)

Ezek a telepek egy ELazalinszktől délre fekvő mocsaras 
lapályos, háromszöghöz hasonló félszigeten, vagy helyesebben 
mondva szigeten feküdtek, E szigetet északról a Szir-darja, nyugat
ról az Aral-tó, délkeletről pedig mocsaras, nádas folyók határolják, 
melyekbe a Kuvan-darja régi folyása torkollik, A szigetet a régi 
delta mellékágainak nagyszámú, régi medre szeli át.

E mellékágak partjain, a tengertől néhány kilométerre terül" 
nek el ezek az emlékek.

•) Lásd : Sz. P. Tolsztov, (Joroda guzov ( =  A  gúzok váro.qai), SzE,
1947.. 3. szám.
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70. ábra. Az Aral-tó keleti ^partján fekvő nnocsári telepek* emlékei.
I . Keezken-Kujuk-kala alaprajza; 2. Keszken-Kitjuk^kala kerámiája; 3. kujtik- 
kiüai kerámia; 4. dzeankentkalai kerámia; 6. DzeankttrU-kala (jangikent)

alaprajia.



Közülük a legnagyobb Keszken-Kujuk-kala, mely a régi 
delta most már kiszáradt, bokrokkal sűrűn benőtt egyik mellék
ágának déli partján fekszik. Nagy kiterjedésű, szabálytalan, kerek- 
ded, 500x700 méter méretű, keletről nyugatra húzódó telep ez. 
Főtere, melyet a nyerstéglafalak omladványaiból keletkezett sánc 
vesz körül, a körülötte elterülő síkság fölött kb. 2 méter magasság
ban emelkedik.

A telep közepe táján, az északi falhoz közelebb, 210x210 
méter nagyságú, négyzetalapú fellegvár dombja terül cl, mely a 
telep szintje fölött három méter, vagyis a környező síkság fölött 
öt méter magasságban emelkedik. A fellegvárba jól kivehető alap
rajzú, tömör helyiségeket építettek. Ezek fala négj-^zetalakú nyers
téglából készült, melynek mérete 28x28 és 40x40 cm között 
ingadozik. Túls^yban vannak a 33x33 és 35x35 cm méretű 
téglák, vagyis azok a méretek, melyek Chorezm Afrígida-korát 
jellemzik.

A  fellegvár rendkívül sajátos, meglepően szabálytalan alap
rajzú. A  négyzetes alaprajz szélein kb. 1.5 méter széles folyósó 
fut körül. A négyzetaiakú belső részt rézsútosan (a keleti részhez 
közelebb eső), mintegy három méter széles utca osztja ketté. Ebből 
az utcából, különféle irányban és különféle szögben, ferde mellék
utcák ágaznak szét, melyek a fellegvár egész területét szabálytalan 
alakú és különböző méretű épületekre tagolják. Ezeket az épüle
teket viszont rendszerint két-tégla szélességű kis közfalak 4x4  
métertől egészen 23x23 méterig terjedő, négyzetalakú szobákra 
osztják. A  helyiségek belsejének felszínén mind a telepen, mind 
pedig a fellegvárban hamuval bontott kultúrréteg terül el, mely 
bővelkedik különféle kerámiában, rézből készült tárgyak töredékei
ben és már nagyon elporladt állatcsontokban. Ezek a csontok 
főleg juhok és kecskék csontjai, de akadnak köztük ló- és teve
csontok és koponyák is.

A telepen talált gazdag kerámiaanyag igen világos és sajátos 
képet nyújt. Az itt előforduló néhány százaléknyi dzsety-aszari és 
chorezmi antik és Afrígida típusú edény alapján meg tudjuk hatá
rozni a telep életének korát. A  telep legkésőbb időszámításunk 
elején keletkezett és egészen a kora középkorig fennmaradt.

A kerámia túlnyomó része azonban tisztán helyi formájú, 
durva, plasztikus kerámia, reliefszerű, gazdag díszítményekkel 
ékesítve, melyeket részben az i. u. I. évezred közepéről származó 
donmelléki telepekről ismerünk. Valószínű, hogy e mértani díszít
ményeket az alán törzsek terjesztették itt el. A  díszek főként az 
edény száját övező, fenyőfaformájú rajzokból állanak, részben 
pedig buja növényi díszek. Ezek Mongólia és Belső-Ázsia török



inrzHcinek kora-középkori díszítéseivel mutatnak közeli rokon- 
mi,(.'ot, melyeket csont-, fém- és kőkészítményeik, sőt szövetdíazeik 
alapján ismerünk.

E díszítések ősi formáit már Mongólia és a Szemirecsje hún. 
i'tiilükein megtaláljuk, melyeket az i. e. I. századtól az i. u. I. század 
lu>zti időre datálhatunk.

Hasonló anyagot gyűjtöttünk két más vizsgált telepen, 
Kiijuk-kalán és Dzsankenten is. A különbség csak annyi, hogy az

71. ábra. Keszken-Kujuk-kala madártávlatból.

utóbbi, mely az i. u. X —XI. századig fennmaradt, az imént jel
ír inzett komplexum mellett későbbi anyagot, közte koraközépkori 

kerámiát is tartalmaz. Jellemző még, hogy e telep alaprajza 
.iilvkal szabályosabb s némileg Toprak-kala alaprajzára emlékez- 
Irl . Erre a telepre később, könyvünk X. fejezetében még vLssza-
I erünk.

Az Aral-tó keleti partján h-kvo ötíiocíí.í i i ic‘lc})ek<( aiiyaL'aiwiK
• Iciiizéae révén arra a következteté.sre juthatunk, hogy ezeket az 
i'tiilékeket olyan nép emelte, mely eredete szerint szoros kapcsolat
iig ii állt a szarmata-alán és masszagéta törzsekkel, az i. u. IV —V. 
i/.:i/.ad tájékán azonban a török-mongol csoporthoz tartozó keleti 
u>rzsek, minden valószínűség szerint a húnok, erős befolyása alá 
luTült. A kínai »Északi Kapuk Története« szerint Jen-c’ai (ez a név



nem más, mint az aorszok, vagyis alánok nevének kínai átírása), 
vagy Szute országa, melyet a legtöbb kutató az Aral-tó mentének 
északkeleti részére, vagyis éppen az általunk vizsgált vidékre 
helyez, a IV. század közepe táján a hunok uralma alá került és 
az ország uralkodója, Huni, 440 táján követséget küldött Kínába.

Valószínű, hogy a kínai krónikában szereplő Huni nem más. 
mint Kungkhasz, a belsőázsiai kidaríta hunok királya, aki a 
bizánci források szerint 468-ban elkeseredett háborút indított a 
Szászánidák ellen s az iráni sáh tói, Péróztól vereséget szen
vedett. Mint ismeretes, az eftálíták a kidaiíták és chioníták neve 
alatt lépnek először a történelem színpadára. A kidaiíta név maga 
pedig szoros kapcsolatban áll a Kerder névvel, mely még a X. 
században, sőt a XHI. században is Chorezm Aral-tó menti, észak
keleti határvidékét jelöli.

Ilyenformán teljes joggal tételezhetjük fel, hogy az Aral-tó 
menti »mocsári telepek* éppen az eftálíta kultúra emlékei. Ezek az 
emlékek azt mutatják, hogy e kultúra, történelme folyamán helyi, 
masszageta-alán és idegenből származott hún elemekből alakult 
ki. Tanulmányozásuk révén képet alkothatunk magunknak a 
♦fehér húnok* gazdasági és társadalmi életének fő vonásairól.

Ez a nép, mely jellegzetes komplex, állattenyésztő-, halász-, 
földművelő gazdálkodást folytatott, s ebben az állattenyésztés 
játszotta a vezető szerepet, mégsem volt nomád jellegű, hanem 
letelepült, vagy legalább is félig letelepült életmódot folytatott 
és megerősített, közösségi telepeken, óvárosokban* lakott. Az 
eftálíták »városi életéről* állandóan olvashatunk a bizánci íróknál, 
így a kaiszareiai Prokopiosznál és Menandrosznál is.

E települések alaprajzából ítélve, továbbá az írásos emlékekre 
támaszkodva, azt kell hinnünk, hogy a nemzetségi-közösségi hagyo
mányok az eftálíták körében még elevenek voltak.

A kínai krónikák többek között arról is beszámolnak, hogy 
az eftálítáknál többférjűség uralkodik. Ez kétségtelenül arra 
mutat, hogy a masszageta csoportházaaság csökevényeiben még 
tovább élt. Archaikus, barbár társadalmi rendszerről tanúskodik 
az az eftálíta szokás is, melyet a kaiszareiai Prokopiosz említ s 
mely a régi szkíta-masszagcta hagyományokat idézi emlékeze
tünkbe. Eszerint az eftálíta vezérek úgynevezett »velük haló* 
társakkal vették körül magukat, akik velük együtt ettek, ittak, 
társaságukban éltek, velük együtt harcoltak a csatákban s vezé
rük halála után követniök kellett őt a másvilágba is.

A történelmi források nyomán egyelőre még nem derül fény 
arra, hogy az eftálíták mikor léplek h-rtónelcm színterére és hogy 
mikor hódították riníi Transzo>á i ' ilû .iM,iii>;\it f\ <'‘1 ségtelen



a/(H ibán, hogy ez az esemény kb. a IV. században folyt le és a 
U iiKiin birodalom fent jellemzett bomlásával, valamint a Szászánidák 
lU ÍMÖ-Ázsiába való behatolásával állt kapcsolatban. Ezek a körül- 
im nyek a belsőázsiai áUamokat arra ösztönözték, hogy újból meg- 
liÍMiTcljék egy államszövetség létrehozását azoknak a sztyeppé
in kó barbáro^ak hegemóniája alatt, akik a kusáni birodalom meg- 
IIIII pítóinak közeli rokonai voltak s akik Aral-tó menti településeiken 
lilvrn őrizték a katonai, törzsi demokrácia hagyományait. Ez a
• l« nu)krácia volt erejük forrása abban a harcban, melyet a hatalmas 
liárii hódítók ellen vívtak.

Az eftálíták első betörése Chorászánba 427-re esik. Ellenük 
vívta szívós harcát V. Barahrán (>Bahrám Gúr«, 420— 438) és II. 
.Ir/.dcgerd (438— 457-ig). V. Barahrán Mérv mellett tönkreverte az 
rltülítákat, megölte királyukat éa az azerbajdzsáni tűzőrző szen- 
(/lyt királyuk koronájával díszítette.

n . Jezdegerdnek még szintén sikerült feltartóztatnia az 
rilálítak nyomását és megőriznie a keletchorászáni és tochárisztáni 
rKálita birtokokat. 457-ben bekövetkezett halála után azonban az 
rlátlíták, élükön Achsunvár nevű királyukkal, meghódították
< Wigánijánt, Badachsánt, Balchot, Tochárísztánt és Gardzsisztánt. 
Jr/.degerd utódjának, Péróznak 459-ben és 479-ben az eftálíták 
rllcn viselt hadjáratai kudarccal végződtek.

A 479-ben lefoljrfc hadjárat idején az iráni hadsereg döntő 
ve reséget szenvedett. Az eftálíták magát Pérózt is foglyul ejtették 
a csatában és 484-ben megölték. Az iráni állam, hogy a végleges 
pusztulást elkerülje, kénytelen volt sarcot fizetni a »fehér húnok- 
ii iikt.

Az eftálíták fellépése egyik láncszeme a barbár tön.sek széles
körű támadásának az utolsó századait élő rabszolgatartó világ 
í llen. Nyugaton, a római birodalom határain, e támadó hadjárat 
r^yik mozzanata a germánok, frankok és szarmato-alánok táma- 
djiHa, mely az i. u. I I . század 60-as éveiben már az úgynevezett 
•inarkomán háborúban« kibontakozott és az V. században érte el 
Uitőpontját, midőn a birodalom védelmi frontját Attila húnjai, a 
•írhér húnok«, az eftálíták nyugati rokonai és névrokonai áttörték. 
Kuleten a »déli húnok« tűnnek fel (i. u. 318), nyomukban pedig más 
barbár belsőázsiai törzsek, a szienpi-t’opa és zsuan-zsuan népek, 
iiiidyek Észak-Kínát meghódították és barbarizálták. Hogy azonban 
li barbárok támadása a régi rabszolgatartó birodalmak északi 
Iliit árai ellen, a brit szigetektől a Csendes-óceán partjáig húzódó

hatalmas rabszolgatartó terület limese mentén sikerrel jár- 
liaU)tt, annak az volt az előzménye és feltétele, hogy maga a rab- 
M/olgatartó rendszer is mélyreható belső válságba jutott, mely a



belső osztály harc példátlan kiélesedésében, a rabszolgák, a fél
rabszolga kolónusok és a városok és falvak tönkrejutott és jobbágy
sorba taszított szabad népességének felkeléseiben mutatkozott meg.

Az V. század a Közép-Keleten a rendkívül kiéleződött 
osztály ellentétek kora. A  kiéleződő osztály harc a Szászánida biro
dalomban nyílt polgárháború kirobbanására vezetett, mely hozzá
járult az eftálíta táraadás sikeréhez és Belső-Ázsiában széles vissz
hangot keltett. Arra a hatalmas, antifeudális mozgalomra gon
dolok, melyet a tönkrejutott és jobbágysorba taszított paraszti 
faluközösségek indítottak s mely a történelemben mazdakita- 
mozgalom néven vált ismeretessé.

Ezt a széleskörű mozgalmat a feudálissá vált iráni arisz
tokrácia által leigázott földműves faluközösségek indították meg. 
A mozgalom jelszavai a földnek a faluközösségek részére való 
visszaadása és a faluközösségi hagyományok visszaállítása voltak. 
Ideológiai tekintetben ez a mozgalom a dualista manicheus 
szcktánsság balszárnyát képezte. Ez a szektánsmozgalom a nép
tömegeket könyörtelen fegyveres harcra mozgósította a »világi 
rosszd ellen, melyet a nép szemében gyűlöletes földbirtokos 
arisztokrácia, valamint az arisztokráciát támogató orthodox 
zoroaszteri papság testesített meg,

Péróz utóda, Kávád sáh idején a mozgalom vezérének, 
Mazdaknak propagandája jelentős sikereket ér el. Kávád, aki 
túszként hosszú időt töltött az eftálícÁknál, szövetségre lép a 
mazdakitákkal, kikben a feudálissá váló nemesség elszakadási 
törekvései ellen vívott harcának támaszait látja.

Nagyon valószínű, hogy Kávád e politikai sakkhúzását az 
eftálíta rendszerrel való ismeretsége határozta meg. Az eftálíta 
társadalmi rendszer törzsközösségi hagyományai összhangban 
álltak a mazdakita mozgalom jelszavaival és Kávád e jelszavak 
valóra váltásában láthatta annak útját-módját, hogy a Szászánida 
birodalom ingadozó egységét megszilárdítsa. Ebben mintaképe a 
fiatal barbár »fehér hún« állam volt, amely győztesen került ki a 
hatalmas »Irán és nem-Irán felett uralkodó sáhok« (ez volt a 
Szászánidák címe)*) elleni, hosszú ideig tartó küzdelemből.

E kísérlete azonban kudarcba fulladt. Kavádot 497-ben a 
fölkelő nemesség megfosztotta trónjától. Kávád erre az eftálítúkhoz 
menekült is az 6 segítségükkel tért vissza trónjára. A mazdakita 
pohtika folytatása azonban már lehetetlenné vált. Kávád, valamint 
fia és uralkodótársa, Choszrov Anúsirván, aki később utóda is 
lett, megegyezésre jutottak az arisztokráciával, kegyetlenül leszá-

*) E  kérdésről lásd : *Drevnyij Chorezm«, II. függelék, V. fejezet.



iiKiltak a mazdakitákkal és egész sereg politikai reformot való- 
nllottak meg. E reformok célja az államhatalom megszilárdítása 
v o lt ,  olyanformán, hogy az ország gazdasági rendszerében a feudális 
vinzonyok jutottak uralomra.

Belső-Ázsiában az eftálíták továbbra is a helyzet urai marad
unk. A VI. század elején Irán és a Szászánida-birtokok közti határ 
Ntilárdan a Gurgen-folyó mentén, továbbá Merverrúd és Tálekán 
között alakul ki.

Balch, Tochárisztán, Gardzsisztán, Bádgísz, Hérát, vagyis 
A inai Afgánisztán egész területe az eftálíta államszövetség tagja
loM7,.

Az V. század közepén az eftálíták újból támadást indítanak 
li/. Indus-folyó medencéje ellen. Miután megszerzik a kusáni sáhok- 
nak a Kábul-folyó völgyében fekvő birtokait, többízben betörnek 
Indiába is.

Az V. század végén Tóramána, az egyik eftálíta vezér Közép
hullában meghódítja Málava területét. Fia, Mihirakula, aki kb. 
ftio l)en lépett trónra, Pendzsábban Szákala városát teszi meg 
nrékhelyévé. Az eftálíták indiai ága félig önálló államot alkotott, 
nw'ly bizonyos fokig az eftálíták főuralkodóitól függött. Ezek szék- 
lii'lyo, Marquart véleménye szerint, Buchárá közelében, Pejkend- 
Imim volt.

A kínai krónikák szerint az eftálíták birtokai kelet felé is 
inrnH7.e terjedtek. E krónikák adatai szerint idetartoztak Kasmír, 
Uaridhára, Vachán, Szogdiána, Buchárá. Az eftálíták Kelet- 
Tiirkcsztánból kiszorították a zsuan-zsuanokat és államukhoz 
•'Mnt̂ lták Kásgart, Ghotant és egész sor más városállamot.

Az eftálíták ilymódon majdnem teljes egészében visszaállí- 
i(»lták a kusáni'birodalmat, sőt néhol még e birodalom határain 
tíil ÍH jutottak. Fellépésük, mint a későbbi események is mutatják, 
két^Hégtelenül lassította a középázsiai feudalizmus kialakulását és 
inf'KHzilárdította a közösségi ^  rabszolgatartó katonai hagyomá
nyokat, késleltette a feudális bomlási folyamatot.

Az eftálíta korszak a kusáni korszakkal annak a kultúr- 
|N>litikának és ideológiának révén is rokon, melyet az eftálíta 
uralkodók követnek. A kínai források, valamint az afgánisztáni és 
t ranHZoxániai művészeti emlékek alapján kimutathatjuk, hogy a 
iMKidhista vallás az eftálíták birtokain új életre kel és megszilárdul.

Wei-si szavai szerint az eftálíta királyok székvárc»ában >igen 
Nok buddhista szentély és obeliszk található és ezek m indegye 
arannyal van díszítve*.

Véleményünk szerint kb. az V. százaclra, az eftálíta kor- 
M/.akra datálhatók a Buchárá közelében, Varachsában elterüld 
kiuttély romjai közt található nagyszerű, monumentális művészeti



emlékek, melj'ekre már fentebb utaltunk. Valószínű, hogy Varuchsa 
az eftálíta fővezérek egyik székvárosa volt.

E művészet stílusbeli sajátosságai, valamint az ábrázolások 
témaköre alapján o művészetet az indjai buddhista művészeti 
iskola késői hajtásának, a kusáni művészi hagyományok újraéle> 
désének tekinthetjük.

Az eftálíták uralma azonban nem volt tartós. Bukását belsó 
és külső erők egyformán elősegítették. Tudjuk, hogy a szogd 
földbirtokos és kereskedő ariszto^ácia terhesnek érezte az eftálita 
uralmat és titokban az eftálíta áUam külső ellenségeivel keresett 
kapcsolatokat. Mihirakula az indiai fejedelmek közös támadása 
folytán már 528 körül elveszti Pendzsábot és uralmát egy bizo
nyos ideig már csak Kasmir felett sikerül megőriznie. A VI. század 
60-as éveiben azonban, amikor Belső-Ázsiában egy új, hatalmas 
barbár birodalom alakul ki, melyet az orchoni türkök, a zsuan- 
zsuanok korábbi adófizetői teremtenek meg, akik a zsuan-zsuan 
kaganátus megsemmisítése után kelet felé széles területre kiter
jesztették hatalmukat és felléptek a mélyreható társadalmi és 
politikai válsággal küzdő Kína ellen s nyugaton pedig Kelet- 
Turkesztánba és a Szemirecsjébe is behatoltak, ütött az eftálita 
birodalom utolsó rája. E birodalom 563 és 567 között, a türkök 
csapásai nyománóbukott cl, akik Choszrov Anúsirvánnal és a 
szegd arisztokráciával léptek szövetségre.

A türkök, akik éppúgy barbárok voltak, mint az eftálíták, 
belső, társadalmi és politikai életében a katonai rabszolgatartó, 
valamint a nemzetségi-közöatégi elemek egyformán megvoltak. 
A türkök történelmi szerepe azonban lényegesen más volt, mint 
az eftálítáké, amit elsősorban az okozott, hogy magában a türk 
társadalomban a katonai demokrácia bomlásának folyamatai 
már sokkal előrehaladottabb állapotban voltak. A türk kagánok 
nyilvánvalóan a belsőázsiai államok feudális alapokra térő arisz
tokráciájával alkotnak egy tömböt, ezt az arisztokráciát támogat
ják a nép ellen vívott harcában és erre támaszkodnak abban a 
küzdelemben, amelyet a demokratikus mozgalmak ellen magában 
a kagánátusban vívnak. A türkök e szerepe különösen azokban az 
eseményekben válik szembeszökővé, amelyek Buchárában a VI 
század 80-as éveiben folytak le és a kagánátusban dúló, belső tár
sadalmi harccal álltak szoros kapcsolatban.^)

683-ban a kagánátus, miután az újból megerősödött Kína 
elleni terjeszkedési politikája kudarcot szenvedett, gazdasági és 
politikai válságba jut.

•) Lásd : Sz. P. Tolsztov, Tyiranija Abruja ( — Abruj zsamoki uralma), 
íz , H L , 1938.; valamint *Drevnyij Chorezm«, II. függelék.



A türk közemberek, a közösségek harcos tagjai, fellázadnak 
/!.* |M)-lio kagán ellen és az 6 ellensúlyozására a dinasztia törvény- 
lí'liMi tagját, Ta-lo-pien Abrújt, Mn-han kagánnak egy rabnőtől 
M/(ili't,<*,tt fiát támogatják. (Abrúj a kinai forrásokban A-po néven 
•iMMrpcl.) Abrúj azonban vereséget szenved és a kagánátus bir- 
luUiiinak nyngati részébe, Buchárába menekül, ahol a buchárai

*szegény parasztjaival és nincstelenjeivel szövetkezve, a 
iiltk Hzáműzöttek akkora politikai sikereket érnek el, hogy a 
litK liárai arisztokrácia, »a dihkánok és gazdag kereskedők«, Szemi- 
n-rHjrbe, a türk kagánátus védelme alá kénytelenek emigrálni.

A kagánátus kormánya azonban, melyet az átélt válság 
Mn̂ fyon meggyengitett, már nem elég erős.ahhoz, hogy elfojtsa 
)k ii/./wctségre lépett türk és szogd plebejus tömegek demokratikus 
iiMi/.^almát és kénytelen korábbi ellenségei, a kínaiak közbe- 
U''|MSMéhcz folyamodni.

kagán heljrtartója, Jabgu Kara-csurin (Sö-hu Cs’u-lo-hou) 
u lorök és kínai csapatok élén 586 körül megjelenik Pejkend, a 
nVi eftálíta főváros falai alatt. Abrúj Pejkendet választotta 
ugyanis székvárosává s aligha véletlenül. A  felkelést elfojtották, 
Aliiújt foglyul ejtették és kegyetlen kínzások között megölték.

»Egy nagy zsákot megtöltöttek darazsakkal és ebbe kötötték 
Iirici Abrújt. Abrúj belehalt kínjaiba«, olvassuk Nersachínál.

A lázadás leverése után a buchárai nemesség visszatérhetett 
I*migrációjából. Az Abrújt támogató városi köznép pedig »a vissza- 
iArl4»k szolgájává és kedíverévé (kliensévé)* lett.

Chorezm mind az eftálíta, mind pedig a türk korban meg- 
/\r/,i [)olit^ai szuverénitását. Az eftálíta korban még többről van 
n / ó  ; mint a knsáni királyság, ugyanúgy az eftálíta birodalom is 
f'lt'irite kétségtelen chorezmi hatás alatt fejlődik. Az indiai eftálíták 
pénzei éppúgy, mint annak idején »Héraiosznak, a kusánnak* 
|H*nzci is, a chorezmi pénzverés kétségtelen hatását tükrözik. 
A királyok fejdíszei, a kis süveg, a félhold és a pénz hátlapján 
liViható tamga nagyon közeli rokonságban vannak a chorezmi 
in rizekkel ; jellemző azonban, hogy durvább kivitelűek.

A VI. század 60-as éveiből való Menandrosz bizánci történet
it töredékes tudósítása Chorezmnek Bizánccal és a tiurkökkel 
viiló diplomáciai kapcsolatairól.

Ami a 60-as, 80-as éveket illeti, ezeket az jellemzi, hogy a 
lii/.iínci diplomácia makacsul megkísérli egy széleskörű Szászánida- 
rllcnes koalíció létrehozását, hogy Bizánc régi ellensége, az iráni 
liir(i<laIom területét a Bizánccal szövetséges hatalmak erős frontjá- 
vnl fogja közre. Ennek a frontnak délnyugati, jobbszárnyán az



abesszinek és arabok, délkeleti, balazárnyán pedig a belsőázsiai 
türkök és a középázsiai népek foglalnak helyet.

Zémarchosz bizánci követ, aki 569-ben felkereste a nyugati- 
türk kagán főhadiszállását, útja során Chorezmen át haladt. 
(Chorezm Menandrosz szerint a choliaták vagy choalíták országa.) 
Alidon Zémarchosz a türk válaszkövetséggel együtt visszatérőben 
volt, a középázsiai államok egyes uralkodói kifejezésre juttatták 
azt a kívánságukat, hogy a kagán követségével együtt saját köve
teiket is elküldhessék. A kagán ezt azonban csak a choalíták 
(chorezmiek) uralkodójának engedte meg. Ez nyilván arra vall, 
hogy a kagán Chorezmet Transzoxániával ellentétben, mely köz
vetlenül a kagánátuflhoz tartozott, mint szuverén, szövetséges és 
egyenjogú hatalmat tekintette.

A VI. és v n . század vége egész Belső-Ázsiában a társadalmi, 
politikai válság növekedésének és elmélyülésének kora. (A források 
külön Chorezmről szinte egyáltalában nem szólnak.) E válság 
tünetei a mazdakita mozgalom és ennek belsőázsiai visszhangja 
Abrúj lázadása is. A türk kagánátus nyugati és keleti kagánátusra 
való bomlása, majd mindkét rész politikai hatalmának süllyedés®, 
melyet a polgárháborúk és belső villongások idéztek elő, lehetővé 
tett« Kina beavatkozását. Eina meghódítja a kagánátus meg
maradt részeit és hatalmát a belsőázsiai királyságokra is ki akarja 
terjeszteni.

A  v n .  század 60-as éveiben a kínaiak Belső-Ázsiát biro
dalmuk közigazgatási rendszerébe próbálják illeszteni. Szemi- 
recsjében két kínai prefektúrát létesítenek, Szogdiánában hetet, 
Tochárisztánban pedig tizenhatot. Chorezm azonban éppúgy, mint 
a türk korszakban, ekkor is megőrzi szuverénitását.

Valószínű azonban, hogy ez az egész szervezet Í3 majdnem 
egészen csak papíron marad. A  további események a kínaiak 
számára kedvezőtlenül alakulnak.

670-ben Kelet-Turkesztánba új barbár hordák, a tibetiek 
törnek be, 661— 663-ban és 679-ben pedig a keleti türkök lázadásai 
törnek ki. Ezek révén végül is lehetővé válik a kagánátus vissza
állítása. A  kagánátus újból tevékeny külpolitikába kezd. Ezzel a 
türkök Kinát elvágják Belső-Ázsiától és sokáig, egészen a VEII. 
század közepéig megfosztják attól a lehetőségtől, hogy Belső-Ázsia 
ügyeibe avatkoz7ék.

Belső-Ázsia politikai színterén a délnyugati hódító barbárok, 
az arabok személyében új külső erő jelenik meg. Az arab betörés 
döntő, korszakot hozó mozzanat volt az egész Közel-Kelet és 
Közép-Kelet népeinek történelmében.



IX . FEJEZET.

CHURZÁD LÁZADÁSA.!)

1.

A hatalmas, félig barbár arab birodalom kialakulásának 
története elválaszthatatlan annak a válságnak történelmétől, 
mely a Földközi-tenger keleti részén, a bizánci és iráni birodalom 
rabszolgatartó rendszerében végbement. Ugyanígy az eftálita és a 
török állam kialakulásának történelmét sem érthetjük meg, ha 
figyelmen kívül hagyjuk Kína, a középázsiai államok, valamint 
Irán rabszolgatartó társadalmának válságát.

E válság sodrába belekerültek Nyugat-Arábia távoli törzsei 
és primitív városi közösségei is, melyeket igen erősen érintettek 
Bizánc gazdasági hanyatlásának végzetes következményei s töb
bek között az is, hogy Bizánc keleti kereskedelme, melyből az 
arab városi közösségek kereskedő és uzsoráskodó rabszolgatartó 
nemessége azelőtt jelentős hasznot húzott, szintén lehanyatlott. 
l^z a nemesség megkísérelte, hogy a válság terhét a városok plebe
jus tömegeire és a beduin törzsekre hárítsa, melyek azután egy
kettőre az uzsorások hálójába kerültek. Emiatt heves társadalmi 
harc robbant ki, mely végül is erős katonai, rabszolgatartó állam 
megalakulásával ért véget. Ez az állam a belső társadalmi válság
ból külső terjeszkedéssel, hódításokkal és rablóháborúkkal igye
kezett kiutat keresni. Ezt az új államot az iszlám fanatikus ideoló
giája hevítette, mely a keresztény és zsidó szektánsság elemeinek 
a régi arab sámán-hittel és a mekkai városi kultuszhagyománnyal 
való kaotikus keveredése.

A vn . század 30-as évei folyamán a mekkai-medínai harcos, 
rabló politikai közösség meghódítja egész Arábiát és be-betör

)̂ Az ebben a fejezetben leírt események részletes elemzését 1., 
,,Novgorodnyij prazdnyik »kalandasz« u chorezmijszkih chrisztyian XI. v*’ 
( =  a XI. sz.-i (morezmi keresztények újévi ünnepe), a iKalandaszi 1. SzE,
1946., 2. szám és »Chorezmijszkaja genealogija Szamuila Abi< (=  Aba. 
Sámuel chorezmi genealógiája), SzE., 1947., 1. szám.



Bizánc ázsiai területeire és Iránba is. Ezek a betörések a bizánci 
csapatoknak Szíriából és Palesztinából való kiűzésével végződtek. 
642-ben pedig a Nihávend melleti fő ütközet megpecsételte a 
Szászánida-birodalom sorsát is. III. Jezdegerd, az utolsó »Irán és 
és nem-Irán sáhinsáhjaid köziü megismételte azt az utat, amelyet 
előtte ezer évvel az Alexandrosz elől menekülő utolsó Achaimenida, 
m . Dareiosz tett meg. Ezer főnyi lovas és ugyanennyi udvari 
személy, cukrász, fodrász stb. élén Mervbe menekült. A  város 
vezetői azonban éppúgy, mint hajdan az Achaimenida-Perzsia 
keleti szatrapái, igen kevés hajlandóságot mutattak arra, hogy 
feláldozzák magukat Irán urának és birodalmának megmentése 
érdekében. Amikor az arabok közeledéséről értesültek (651-ben), 
a türköket, a Szászánidák régi ellenségeit hívták segítségül 
és a mindenkitől cserbenhagyott Jezdegerd kénytelen volt a város 
környékén ide-oda bolyongani. Végül ia egy gyilkos kezétől esett 
el, aki az utolsó Szászánida király pompás ruháira vetett 
szemet

Ugyancsak 651-ben az arabok először tűntek fel Belső-Ázsia 
határain, Mérv, Hérát és Balch falai alatt. Ez alkalommal meg
elégedtek azzal, hogy szerződésre léptek az ottlakókkal és jelenté
keny hadisarcot vetettek ki rájuk. Mérv és Balch lesznek az arabok 
hadműveleti bázisai Belső-Ázsia beljebb fekvő területei eUen inté
zett további rablótámadásaik számára. Fegyveres fosztogatásra 
és hadisarc szedésére korlátozódnak az arabok Szogdiánába való 
betörésük alkalmával ia (654). De már 655-ben hatalmas felkelés 
robban ki : a csak nemrég leigázott chorászáni területek lakos
sága fellázad. E lázadás majdner i  a fiatal arab áUam bukását öli ózta. 
A  lázadás élén Hl. Jezdegerd íia, Péróz áll. Pérózt a kínaiak fegy
veresen támogatják. A  kínaiak ugyanis, mint láttuk, ezidőtájt 
különösen erőteljesen avatkoztak bele Belső-Ázsia ügyeibe.

El kell még mondanunk, hogy már H l. Jezdegerd ia kapcso
latot keresett Kínával, mégpedig a Nihávend melletti csata után, 
amikor Kína segítségére próbált támíiszkodni. Ezek a tárgyalások 
azonban eredménytelenek maradtak. Péróznak már többet sikerül 
elérnie. Atyja halála után Kínába menekül, közvetlen tárgyaláso
kat kezd a kínai udvarral és a kért segítséget meg is kapja. Ennek 
fejében azonban vazallusi függőségbe kerül Kínától. Péróz az 
arabokra egész sor komoly csapást mér és teljesen visszaszerzi tőlük 
Chorászánt, Itt érdekes történelmi epizódnak lehetünk tanúi, 
P ’o-sza (Perzsia) néven egy kínai provincia alakul, melynek köz
pontja Zerendzs városa (a mai Irán és Afgánisztán határán). 
A  provincia élére a kínai császár helytartójaként a Szászánida- 
dinasztia utolsó képviselője kerül.
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Az arabok chorászáiii veresége nyomán a kalifátnsban heves 
politikai válság és polgárháború tört ki, mely Oszmán kalifa életébe 
került. A  kalifát a felkelő katonák ölték meg 656-ban. Az arab 
arisztokráciának csak a 60-as években sikerül megtörnie az arab 
törzsek néptömegeinek fegyveres ellenállását és trónra emelnie 
a legnemesebb és leggazdagabb mekkai arisztokrata nemzetség, 
az Omajjádok képviselőjét, I. Moáviját. Aa arabok újból be- 
hetörnek Chorászánba éa ismét megkezdik rablótámadásaikat 
Belső-Ázsia mélyébe. Péróz 667-ben végleges vereséget szenved és 
ismét a kínai fővárosba menekül. Majd újból megkísérli, hogy 
visszatérjen Chorászánba. E kísérletének kudarca után a kínai 
(•sászárnál mint a »jobbszárny testőr-tábornoka« fejezi be életét.

Az arabok Chorászánban tartós uralomra tesznek szert. 
Innét a 70-es és 80-as évek folyamán egész sor nagy rablótámadást 
szerveznek Transzoxánia és Chorezm ellen.

Az arab források beszámolnak arról, hogy Szalama ibn Zijád 
és Umajja ibn AbdaUáh két Ízben is ^meghódítják# Chorezmet. 
V'^alójában azonban itt csupán olyanféle rablótámadásokról lehetett 
szó, mint amilyeneket az arabok Transzoxánia városai ellen 
intéztek.

Csupán a VlU. század elejéhez és Chorászán helytartójának, 
Kutejba ibn-Muszlimnak nevéhez fűződik a belsőázsiai területek 
tartós meghódítása. A chorezmsáhok független állama, amely a 
politikai viharokkal terhes előző századok folyamán sikeresen 
fónnáUt, 712-ben elbukik. Chorezm Kutejba által történt meghódi- 
tásának körülményei rendkívül fontosak. Ennek kapcsán ugyanis 
először értesülünk közvetlen Írásos források alapján Chorezm belső 
társadalmi és politikai történelmének azon eseményeiről, amelyekre 
az archeológiái emlékek utalnak.

2.

Tabarí arab történetíró elbeszélése szerint az arab hódítást 
közvetlenül megelőző időben Chorezmben Churzád (vagy Churra- 
zád), a chorezmsáh testvére volt a hatalom tényleges birtokosa. 
Churzád híveire támaszkodva ‘ letaszította trónjáról a törvényes 
királyt és hevesen összetűzött a chorezmi nemességgel. A nemes
ségtől elvette vagyonát, állatállományát, leányaity nótestvéreit és 
szép feleségeit. Ez a tudósítás első pillanatra anekdotaszerűen hat, 
valójában azonban igen fontos adalék. Arról van szó ugyanis, 
hogy a mazdakita típusú antifeudális mozgalmak társadalmi 
programmjának egyik, igen lényeges pontja az arisztokrácia 
háremeinek megsemmisítését és a csoportházaséág régi formáinak



visszaállítását követelte. A csoport házasság hagyományai ugyanis 
még igen erősek voltak mind a földműves faluközösségekben, mind 
pedig az állattenyésztő törzseknél, mégpedig nem csupán a masz- 
szageta-korban, hanem az eftálita korban is. E jelszó fontossága 
abból fakadt, hogy, olyan dokumentumok megbízható adatai 
szeiint, mint a Szászánida-kori törvénykönyv, a Mátíkán í Hazár 
Dátesztán, a közösségekből kiszakított nőknek másodfeleségként, 
rabszolgafeleségként (zan í éakárihá), túszként és »fogadott leány
ként* az arisztokrácia háremeibe való összegyűjtése egyik lényeges 
formája volt annak a folyamatnak, melynek során az arisztokrácia 
a szabad közösség tagjait leigázta és a feudalizálódó nemesség 
féliabazolgáivá, a kialakuló földbirtok mdvari cselédeivé« tette.

A közösség nem bírta elviselni, hogy asszonyait a földes- 
urak kisajátították. Azonkívül ugyanis, hogy ennek folytán a 
faluközösség tagjainak jelentékeny része, elsősorban a szegények 
nőtlenségre voltak kárhoztatva s emiatt önálló gazdaságot sem 
alapíthattak, az egész faluközösség érezte a női munkaerő erős 
hiányát.

Ezzel magyarázható az a tény, hogy azok között a »gaz- 
tettek« között, melyeket az arisztokrácia védelmezői az anti
feudális mozgalmak és szekták ellen fel szoktak hozni, állandóan 
szerepelnek olyan bűnök, mint megbecstelenítés, Dfajtalan viselke
dése, >nőrablás«. Hasonló rágalrnakat szór az arisztokrácia maga 
Mazdak és bajtársai, valamint a későbbi hasonló mozgalmak 
részvevői ellen. Ilyenek voltak Mukanna mozgalma Szogdiánában, 
Bábek mozgalma Azerbajdzsánban a V ili. században, valamint 
a karmatok mozgalma a IX — X I. században.

Hasonló »bűnt« rónak fel az eftálítáknak is. Péróz hadjára
tának és a türkök meghódításának célja állítólag a szogd ariszto
krácia megvédése volt az eftálíta vezérek kicsapongó merényletei 
ellen. Fentebb pedig már utaltunk az eftálíták és »  mazdakiták 
közti kapcsolatokra.

Mindezek alapján bízvást állíthatjuk, hogy Churzád fölkelése 
mazdakita típusú antifeudális mozgalom ’vólt, a faluközösségek és 
a városi köznép mozgalma a nagy várak lakói, a feudális élet
módra térő, hatalmaskodó nemesség ellen.

Igen érdekes a Churzád-mozgalom ideológiájának problémája 
is. Tudjuk, hogy a korai középkor antifeudális mozgalmai rend
szerint vallási szekták leple alatt lépnek fel.

Teljes joggal tehetjük fel, hogy a jelen esetben sajátos szin- 
krétisztikus judaizmu^ssal van dolgunk. A  chorezmi papság, ugyan
azok az írástudók, kik között, mint könyvünk elején láttuk. 
Kutejba vérfürdőt rendezett, Tabarínál habr (többesben ahbár)



n̂ iven szerepelnek. Ez a név pedig, mind a régi, mind pedig a mai 
iirabban eg;^ormán zsidó írástudó, zsidó rabbi jelentésű. A  későbbi 
THomények történelme, mint látni fogjuk, fentebb megfogalma
zott tételünk komoly bizonyítékát nyújtja.

ChuTzád személyében (szószerint =  »a nap fia«), kinek »neve« 
valószínűleg nem más, mint cím, helyesebben a biigpúr (arabul 
f(igfúr) chorezmi cím, a világi uralkodó címének fordítása, aki a 
chorezmsáh vagy a c^rezmi Choszrov szent személyének uralkodó- 
társa volt*), kétségtelenül a feudális kor előtti ku-ályi családok 
fgyik képviselőjét kell látnunk. Ezek a királyok a közösségi moz
galmakkal alkotott tömbben kerestek támaszt abban a küzdel
mükben, amelyet a hatalmas földbirtokos nemesség szeparatista 
törekvései ellen folytattak, mint pl. Kávád, az eftálíta királyok, 
Abrúj és a későbbi századok folyamán egész sor más személyiség.

Úgy látszik, hogy a chorezmsáh »szent személyével* a szek- 
tánsok saját »szent királyukat* állították szembe, kit Tabarí 
Chamdzserd néven említ. Ez a név nem más, mint Chángirí nevé
nek eltorzítása, melyet egész sor, általunk fölfedezett. V ili. századi 
chorezmi érmen olvashatunk, amelyeken már nem szerepel többé 
Szijávus képe és a Szijávusidák tamgáját hármas villaalakú, 
sajátságos jel váltja fel. E jel vízszintes vonalakból, az érem fel
irata pedig chorezmi betűkből áll, melyek a héber négyzetes írás 
nyilvánvaló hatására átalakultak.'

A chorezmsáh titokban érintkezésbe lép Kutejbával éa segít- 
Hégül hívja őt, saját népe ellen. Kutejba Szogdiána vidékén ürügyül 
viszályt kelt, melyről az áruló chorezmsáh azonnal értesíti csapa
tait és népét. Ezzel a figyelemelterelő híradással sikerült elérnie 
azt, hogy a beavatkozók támadása egészen váratlanul érte az 
országot.

Az arabok megjelennek Hazáraszp alatt. Kutejba foglyul 
ejti Churzádot. Kutejba testvére, Abdurrahmán leveri és megöli 
(^hamdzserdet. Az arabok szerződést kötnek a sáhhal, aki vállalta, 
hogy 10.000 marhából álló hadisarcot fizet. A 4000 foglyul ejtett 
felkelőt, élükön Churzáddal, kivégzili.

Belázurí tudósítása szerint közvetlenül az arab csapatok 
cl vonulása után a chorezmiek föllázadtak az áruló sáh ellen és 
meggyilkolták. Emiatt Kutejba másodszor is hadat indít. E had
járatot Bírúní és Ibn-al-Atír is megemlíti. Aszkadzsamúkot, az

*) Mint a többi belsőázsiai királyok, Chorezm királyai is szentnek 
számítottak. Megtestesült isteneknek tartották őket. Mint fentebb idézett 
munkánkban kimutatni próbáltuk (Sz. E., 1946. 2. sz.), az istennek tekintett 
( hüroznisáh, vagy »chorezmi Choszrov* mellett, Chorezmben a V III. század-
l.,in világi túrsuralkcdók is voltak, akik a »bagpúr« címet viselték.



áruló fiát emelik tróm-a ; mellé társuralkodóként, válí minőségben 
(ez az elnevezés a ftagpiir-nak, a chorezmi társkirály címének 
arab megfelelője), Kutejba saját testvérét, Abdalláhot nevezte ki, 
az Afrígida-dinasztiához fűződő kapcsolatait pedig a chorezmsáh 
leányának feleségül vételével szilárdította meg.

Mint könyvünk elején láttuk, Kutejba nem elégedett meg a 
4000 fogoly kivégzésével — olyan tett ez, amely Belső-Ázsia 
arab hódításának történetében párját ritkítja — s amelyben 
félreérthetetlenül osztályterror jut kifejezésre — , Kutejba ezen
kívül megsemmisíti a chorezmiek történelmi irodalmát, kiirtja és 
tlűzi tudósaikat. Ez szinte érthetetlen lenne (hiszen Kutejba a 
megmaradt pogány chorezmsáhhal szövetségre lépett), ha nsm 
vennénk tekintetbe azt a szerepet, amelyet a chorezmi »habrok«, 
mint a Churzád-mozgalom ideológusai játszottak.

Ezeknek az eseményeknek következménye volt Kelet- 
Európa koraközépkori történelmének egyik legérdekesebb jelen
sége : Kazária judaizálása.

A  kazár kagánátus, amely az i. u. VI. század végén kelet
kezett, a nyugati türk birodalom bomlásának folyamán és Európa 
délkeleti részén átvette és továbbfejlesztette a régi türk politikai 
hagyományokat, ezidőtájt heves harcot indít az arab hódítók 
ellen és mint Bizánc szövetségese lép fel.

Éppen ide, Kazáriába menekülnek a chorezmi lázadó judaia- 
ták maradványai is, élükön az m j bagpúrrah, aki a Kutejba által 
meggyilkolt Churzád utóda lett a kit a zsidó-kazár forrásokból 
Bulan néven ismerünk.

A chorezmi száműzöttek Kazáriában gyorsan előtérbe 
kerülnek, ők lesznek a kazár csapatok vezérei és végül az ő vezérük 
leaz Kazária tényleges uralkodója, a kazár bégek dinasztiájának 
megalapítója és háttérbe szorítja a kagánt, aki chorezmi mintára 
jogkörnélküli, szakrális király lett.

A  szinkrétikus chorezmi judaizmus lesz Kazária államvallása.
Ezek az események 712 és 730 között folynak le, midőn 

Bulan, ki ekkor már kazár királlyá lett, hadserege élén benyomul 
a Kaukázuson túli arab birtokokra.

A  további események módot nynjtanak arra, hogy egybe
vessük a kazár, arab és kínai forrásokat és az éremtani adatokat.

Az arabok Chorezmről az egész V ili. század folyamán szinte 
semmit sem jegyeznek fel. Ez az idő megfeszített küzdelem kor
szaka, mely Belső-Ázsiának az arabok által történt végleges meg
hódításával és a belsőázsiai királyságok elszánt fölkeléseivel 
kapcsolatos.



Ügy látszik, Chorezm tovább élte a maga külön életét s 
távolmaradt e viharos eseményektől. Csupán arra szorítkozott, 
hogy formálisan elismerje az araboktól való vazallusi függését éa 
hogy időnkint elküldje a rá kivetett segédcsapatokat.

A V ili. századi chorezmi régészeti emlékek alapján a chorez- 
niiek társadalmi rendszerében, életében és kultúrájában semmiféle 
jelentős esemény nem mutatkozik. Megemlítjük, hogy Tesik-kala, 
az Afrígida-kultúra klasszikus emléke a V ili. század második 
felére datálható. A V ili. század közepére tehető viszont Chorezm 
politikai tevékenységének két fontos tanujele. Erre az időre esik 
Kína utolsó kísérlete belsőázsiai pozíciójának visszaszerzésére. 
És éppen 751-ben, amikor Talaszban döntő küzdelem folyik 
Kao Szien-csi és Zijád ibn-Szálih hadvezérek csapatai között, 
mely végül is az arabok javára dől el, Kínában időzik Sáusafar 
chorezmsáh követsége. Ez az arabokkal szemben nyilvánvalóan 
ellenséges ténykedés arra vaU, hogy Chorezm az arab-kínai viszály 
folyamán újból önálló tényezővé szeretett volna válni.

Sáusafar pénzei viszont azt mutatják, hogy fellépésének, a 
kedvező nemzetközi helyzeten kívül, más előfeltételei is voltak.

E pénzeken a királyi cím MR’ M LK ’ pr’rxzm-nek olvas
ható (=  »az áldott kazár király úr«). Valószínű, hogy nemsokkal 
751 előtt egyesült az Afrígidák két ága, a kazár éa a chorezmi ág 
s ekkor alakult meg egy hatalmas birodalom, amely a E r̂imtŐl 
és az Azovi-tenger mellékétől egészen Chorezmig terjedt. Ennek 
az egyesülésnek fontos dokumentuma az úgynevezett Notitia 
Episcopatuum, egy V ili. századi irás, amely a keresztény 
püspökségek jegyzékét tartalmazza. A kazár keresztény egyház, 
amely ezidőtájt önálló métropoliát alkotott s központja a Krim 
félszigeten, Doroszban volt, hét püspökséget foglal magában. 
E jegyzéken harmadik helyen, a krimi és itüi püspökség után a 
chvaliszi, vagyis (az alán-chazár kiejtésnek megfelelően) a chorezmi 
püspökség következik, utána pedig négy északkaukázusi püspök
ség. Ezt a tényt csak Chorezm és Kazária politikai egységének 
világánál magyarázhatjuk meg. Érdekes, hogy a X. században 
József kazár király a spanyol-zsidó Chaszdai ibn-Sapruthoz inté
zett híres levelében Chorezmet a kazár birtokok közé sorolja. 
Ebben az időben azonban ennek a történelmi hagyományon kívül 
már semmi más alapja nem volt (lásd a 3. térképet).

Ügy látszik, hogy erre az időre esik egy jelentékeny keresz
tény kolónia megalakulása Chorezmben, melyről a XI. század 
elején al-Bírúní, a XHI. század közepén pedig Piano Carpini ad 
hírt. E szerzők közül az első — jellemző módon — leírja, hogy 
ezidőtájt a chorezmi jakobita kereszténjnsknél (akik ortodoxok.



és nem nesztoriánusok ; a nesztoriánusok szektája volt a leg
elterjedtebb iráni és belsőázsiai keresztény szekta) megvolt a 
^kalandasz«, egy újévi szertartás, mely neve és lényege szerint 
egyaránt azonos a szláv karácsonyi szertartással. Piano Carpini 
viszont egyenesen árra utal, hogy az urgencsi keresztény kolónia 
kazárokból, oroszokból és alánokból állt. Ügy látszik, hogy a kagáná- 
tushoz tartozó különféle etnikai elemeknek, köztük a szláv oro
szoknak Chorezmbe történt beszüremkedése összefüggött a V ili. 
századi, valamint különösen a X. századi eseményeivel, amikor, 
mint később látni fogjuk (lásd a X. fejezetet), Chorezmbe a kazár 
lakosság jelentékeny számú csoportja emigrált és a X. és XI. 
század határán Kazária és Chorezm politikai tekintetben újra 
egyesült.

Érdekes, hogy a V III. század végén és a IX . század elején 
élt híres arab genealógista, Ibn al-Kalbí (meghalt 819-ben) figye
lemreméltó genealógiát közöl a kazárokról és chorezmiekről, ^ e t  
szorosan összekapcsol: »Iszhák (Izsák), Ibráhim al-Chalil (Ábrahám), 
fia, Kazart és B-z-r-t, továbbá Burszult, Chorezmet és Fiit 
nemzette*.

Itt egymás »testvéreként« szerepelnek Kazar, Burszul (ez a 
kazárokkal közeli rokon és velük szomszédos törzs) és B-z-r mel
lett (úgy látszik, hogy ez azonos Jehúda ben-Barzülaj kazár genea
lógiájának U-z-r-jével), Chorezm és Fii névadó Ősei is (mint már 
eletettük, Fii az egyik legrégibb chorezmi város neve), s az utób
biakat a szerző Izsáktól származtatja, vagyis a héber genealógiába 
foglalja bele őket. Igaz, hogy a kazárok a X. században (József 
levele szerint) már az orthodox zsidó családfát alkalmazzák és 
nemzetségüket Togarmára és Jáfetra vezetik vissza. De a VIII. 
században mind Chorezmben, mind pedig Kazáriában nyilvánvalóan 
elterjedt egy apokrif genealógia is, amelj  ̂ csupán e két ország 
politikai egyesítésének alapján keletkezhetett.

Valószínű, hogy a chorezmi emigránsok tevékenységével 
állt kapcsolatban a \^II. század közepe táján Kazária fővárosának 
Dagesztánból ItUbe, a Volga alsó folyása mellé való helyezése. 
Itil volt a Chorezm és Kelet-Európa közti kereskedelmi kapcsola
tok legfontosabb csomópontja, ahol több szárazföldi és víziút 
keresztezte egymást.

Kazária és Chorezm politikai egysége továbbra is, egészen a 
\^in. század 60-as éveiig fennáll. IVIidön 764-ben a kazár csapatok 
beveszik Tbiliszit, élükön Rasz-tarchan (vagy a Marquart által java
solt olvasat szerint, Asz-tarchan) chorezmi hadvezér áll. Minden 
adat arra vall azonban, hogy ezt az egyesítést nem tekinthetjük 
hosszú életűnek.



József király levelének adatai szerint, Bulan unokája, 
Obadjv, aki a VUL. század 60-as— 70-es éveiben uralkodott, nagy
szabású politikai é3 vallási reformokat vezetett be : ». . . Meg
újította a királyságot és megszilárdította a hitet a törvény és sza-

t é r k é p .  A  V I I I .  század közepén fennállt kazáriai-chorezmi métropólia 
központjai a Notitia Episcopatuum szerint.

A ) Doroszi métropólia B ) Püspöki székelyek. 1. A  koiirok püspöke (Karaszu- 
bazar) ; 2. az asztéli (I t i l ) püspök; 3. a khualisz nép (Chorezm) püspöke; 
4. az onogurok püspöke (Kubán mellék) ;  5. a retegi (Tepek ?, Tarki f )  püspök ; 
6. a hunok ( Voracsan-Szemender)  püspöke; 7. a íarrtotarchi (Tamany) 
püspök. C) A  kazár birtokok határai vázlatosan, József király levele alapján. 
D ) Fö kereskedelmi utak. E ) Chorezm legfontosabb gazdasági központjai. 
F ) A  források említette chorezmi gyarmatok Európában. G ) A törzsi, terü

letek és földrajzi pontok nevei József kinily levele alapján.

bály szerint.« Obadji a zsidó talmudista papságra támaszkodott, 
amely »Bagdádból, Chorászánból és görög földr^« érkezett és elő
ször vezette be Kazáriába a »huszonnégy könyvet, a Misnát, a 
Talmudot és egész sor imát, mely a chazzánoknál elfogadott*.



Ugyancsak erre az időre vonatkozik Bíborban Született 
Konaztantínosz tudósítása is a kazáriai polgárháborúról. Ez a 
háború azzal végződött, hogy a kágánátusból kiűzött egyik nép, 
melyet Konsztanínosz kavarok néven említ, nyugatra menekült, 
először a Fekete-tenger északi partjának mellékén elterülő sztyep
pékre, azután pedig, a magyarokkal szövetkezve, Pannóniába.

Kavar, a chvar, chovar név nyngati kazár kiejtése nem más, 
mint a chorezmiek saját neve, alán kiejtés szerint chval, choval, 
chal. Ez utóbbi kiejtés szerint, chalisz formában, a kavarok utódait a 
XI. században Magyarországon külön népként jegyzik fel, melyről 
Jójinnész Kinnamosz egyfelől azt közli, hogy Dozek egy folekezeten 
vannak a perzsákkal«, másfelől pedig, hogy ezek »a mózesi törvé
nyeket követik, melyeket azonban már nem egészen értenek meg«.

A forrás ellentmondásai valószínűleg arra vallanak, hogy a 
chorezmi száműzöttek utódainak vallása különös, ellentmondásos, 
félig, zoroaszteri, félig zsidó szinkrétikus jellegű volt.

Â  kavarok utódai még a XTII. században is megőriztek egy 
homályos mondát, mely chorezmi eredetükre vonatkozott, A XTTT. 
századi magyar krónikákban fennmaradt egy monda Aba Sámuel 
(1041— 1044-ig) király chorezmi családfájáról, Aba Sámuel a kavar 
arisztokrácia egyik leszármazottja volt. Nemzetségét az Ed éa 
Edumer*testvárpárra, Attila Csaba nevű fiának chorezmi anyától 
származott fiaira vezeti vissza. A monda szerint Edumcr atyja éa 
anyja nagyszámú nemzetségével együtt visszatér Magyarországra.

Érdekes, hogy az Attilára vonatkozó írásos hagyomány, 
amely ‘ itt valójában a kavar vezérek genealógiájának időrendi 
sémája szerint rétegeződik, legi éjibb adatközlőnket, Kézai Simon, 
x m ,  századi magyar krónikást durva időrendi tévedésbe ejtette. 
Kézai Attila korának eseményeit i. u. 700-ra, a hunoknak Attila 
halála után Pannóniából való kiűzését pedig arra az időre tette, 
amely a judaizált chorezmiek Chorezmből történt kiűzésével 
esik egybe,

Obadj, uralkodásának eseményeit úgy kell tekintenünk, 
mint a kazárok visszahatását a chorezmi emigránsok uralma éa 
Kazáriának Chorezm által történt leigázása ellen. Chorezm Kazá
riát Sáusafar és utóda, Turkszanát uralkodása idején hódította 
meg, (Ügy látszik Turkszanát nem véletlenül kapta a kazár kagán- 
dinasztia megalapítójának a bizánci forrásokban Turxanthész 
néven ismert, a VI. sz. végén szereplő türk vezérnek a nevét.)

Obad a, aki maga is chorezmi származású volt, a helybeli 
arisztokrácia mellé állt. A  különféle országokból odasereglett 
tudós zsidó papság tekintélyére támaszkodva, államcsínyt hajt 
végre. Ennek az lett a következménj'e. hogy a judaizált chorez-



Miirlv másodízben még messzebb, nyugat felé voltak kénytelenek
* iiiiilorolni.

Régi hazájukba aligha menekülhettek volna. Ott az iszlám
• Iliit gyors sikereket ért el. Obadja kortársa és távoli rokona már 
Miii/.iilmán nevet vesz fel : Abdalláh lesz a neve.

Chorezm a kalifátus rendszerének oszlopos tagja lesz. Abdalláh 
|M<it/cin, Szijávus lovának fara fölé miniatűr kúfi hetükkel 
rlmn'uszán arab helytartóinak : Dzsa’ far-nak *(Ibn Muhammed, 
/H7 -789) és Al-Fadl-nak (ibn Jahjá, 794— 803-ig) nevei vannak
M 'U V O .^ )

Ezek u pénzek szakítást jelentenek a chorezmi pénzverés 
liiinyományával. Súlyuk nagyon kicsi. Már Sáusafar pénzei sem 
ii ljcs súlyúak : 3,6 és 3,26 g között ingadoznak (aSzászánida- 
ilnt(;hma legalsó súlyhatára 3,96 g). Abdalláh pénzei, melyeken a 
lu’lytartók nevei még nem szerepelniük, 1,97-tól 2,4 g súlyúak, 
u Dzsa'far és Fadl nevét viselő pénzek pedig mindössze 1,32— 
'2,05 gr-ot nyomnak. Súlyuk tehát Sáusafar drachmáihoz képest 
K>l)b, mint felényire, a teljes súlyú VTT. századi és V ili. század- 
•'li'ji chorezmi drachmákhoz viszonyítva pedig, amelyek 4,36—
1,67 g súlyúak és a Szászánida-drachma maximális súlyát (4,6 
\i,) is jelentékenyen meghaladják, több mint harmadára esik. 
Hanyatlást mutat a pénzek fémanyaga is : Abdalláh egyps pénzei 
ligatúrájukban elenyésző kis mennyiségű ezüstöt tartalmaznak, 
N/inte tiszta rézből vannak.*)

Ilyenformán a V lil. századi chorezmi érmek súlyának és 
tuinőségének rohamos csökkenése híven tükrözi az országnak az 
iirab hódítás alatti gazdasági történelmét, mélyreható belső tár- 
hsadalmi válságát.

Ez a hanyatlás az öntözött földek történelmi dinamikájában 
még jobban kifejezésre jut. A V líl. és IX . század határán és a
IX. század folyamán az öntözött földek területe ismét jelentősen 
<)sszezsugorodik. Egyáltalában nem használják fel többé öntözésre 
a Gávchore keleti fő ágát, Guldurszuntól egészen Kyrk-Kyzig. 
Többszáz vár rommá változik s e romok nai>jainkig ott hevernek 
a sivatagban.

Nagy mértékben összezsugorodik a másik elágazás, a régi 
Kelteminár területe is. Sokezer hektárnyi föld sivatagosodik el. 
Kétségtelen, hogy ez a folyamat a kiéleződött osztályharccal függ 
össze. Az osztály harcra kell elsősorban visszavezetnünk számtalan 
vár és megerősített paraszttanya pusztulását is. Ezeken mindenütt 
háborús dúlás és tűzvész nyomaival találkozunk.

®) VD I. 1938.. 4. Bzáin 129— 131. lap.
‘ ) U. o., 13ÍI— 139. lup.



Chorezmet a IX . században nem érték olyan nagyarányú 
külső támadások, amelyek e komor látványt nyujtó elsivatagoso- 
dást indokolnák.

Erről az osztályharcról tanúskodik a chorezmiek tömeges 
elvándorlása is, amely egészen a X. századig tart. A chorezmiek, 
akik most már muzulmánok, Kazáriába emigrálnak. Itt a chorezmi 
zsoldos testőrség lesz a kagán és bég hatalmának fő támasza. 
Kétségtelen, hogy ez a testőrség elsősorban a tönkrement szabad 
kisparasztok soraiból toborzódott, akik számára csak két lehetőség 
kínálkozott : vagy az, hogy a feudális urak Dszolgái és kedíverjei* 
legyenek, vagy hogy kivándoroljanak.

Chorezm a IX —X. század folyamán továbbra is Kelet- 
Irán és Belső-Ázsia váltakozó, hatalmas, korai feudális állam- 
szövetségeinek kötelékébe tartozik. Ilyenek voltak a Táhiridák, 
Szaffáridák. Számánidák államai. Ezek az áUamok a politikai 
hanyatlás útjára lépő kalifátus keleti határvidékein keletkeztek.

Chorezm ekkori belső történelmére vonatkozóan nagyon kevés 
adatunk van. A gyérszámú adat azonban arra vall, hogy Chorezm
ben lényegileg ugyanazok a folyamatok játszódtak le, mint a 
kalifátus egyéb területein. E folyamatok közül leglényegesebb az, 
hogy azok a régi patriarchális rabszolgatartó hagyományok, ame
lyek a feudális gazdálkodás fejlődését gátolják, bomladozóban 
vannak. E folyamat egyik legfontosabb mozzanata az volt, hogy 
az arisztokrácia és a nép közti hagyományos patriarchális kapcsola
tok meglazultak, melyek eleinte a formálisan továbbra is szabad
nak tekintett lakosság feudális kizsákmányolásának álcázására 
és megkönnyítésére szolgáltak. De e korszak folyamán e kapcsola
tok a hűbérurak növekvő étvágyának már csak béklyói lettek.

Az arab hódítás és a rákövetkező évtizedek viharai a 
lehető legjobban elősegítették ezeknek az állapotoknak a meg
változását. A régi, félig patriaichális, félig feudális dihkáni arisz
tokráciának egy része megsemmisült a végnélküli háborúk, lázadá
sok, s a hódítók katonai rémuralma során. Másik részük az arabok 
szolgálatába állott, s mint a kalifa és helytartóinak hadvezére, 
tisztviselője, megszakította kapcsolatát hazájával. Üj helyén, 
ahol már nem kellett tekintettel lennie a faluközösségekhez fűződő 
sok százados patriarchális hagyományokra, ez az új nemesség, 
melybe arab és türk elemek is olvadtak, nyiltan szembehelyezke
dik a néppel. Máraz arab birodalom történelmének első évtizedeitől 
kezdve, különösen pedig a IX —X. század folyamán, igen gyakori



hogy egyes hadvezérek és tisztviselők részére katonai és pol
gári érdemeUcért jutalmul földbirtokokat juttatnak, hfibérbirtok- 
ként, bőkezűen egyes falukat, sőt egész vidékeket ajándékoznak. 
Az is gyakorivá válik, hogy egyes földterületeket és településeket 
»vakf«-okba osztanak szét, vagyis különböző vallási alapítványok 
részére ajándékoznak el.

Adataink vannak arról is, hogy e tekintetben Chorezm sem 
volt kivétel. így például ibn-Fadlán »Riszálá«-já alapján tudjuk, 
hogy Artachusmítan települése (melyet a XHI. században Jákút 
nagy városnak ír le) Muktadir kalifa nagyvezírjének, Ibn al- 
t’urátnak birtoka volt. 921-ben viszont, midőn al-Furát kegyvesz
tett lett, a kalifa elveszi tőle e birtokot és egy bizonyos Ahmad 
ibn Múszá al-Chorezmínek ajándékozza.

Chorezmben azonban, amely a kalifátus és az alája tartozó 
hatalmas chorászáni vazallusok birtokainak határvidékén terült 
í‘l, úgy látszik, é folyamatok valamivel lassabb ütemben játszód
tak le. Jellemző, hogy míg Transzoxániában és Chorászánban a 
városi és a falusi lakosság nagy tömegei már a X. században sem 
vesznek részt a háborúkban és a hadsereget a török nomádok 
zsoldos csapataiból és a fegyveres rabszolgák (i>gulámok<() testőr- 
dárdájából toborozzák, addig a chorezmiek, az összes X, századi 
források egybehangzó tanúsága szerint, továbbra is katonáskod
nak és a források állandóan hangsúlyozzák hűségüket és hadi
tudományukat. (Lásd alább a X. fejezetben.) Ez kétségkívül azt 
mutatja, hogy itt még elég jelentős számban maradtak személyi
leg szabad és polgári jogaik tekintetében egyenrangú földbirtokos 
és kézműves rétegek. E fontos tény alapján érthetővé válnak azok 
a tudósítások, amelyek szerint Chorezm új fellendülésének korában, 
a X. század második felében, katonai hatalommá lett.



X. FEJEZET.

B lRŰ Nl KORA.

1.
AI-Bírúnl 972—973-ban született, Chorezm régi fővárosa, 

Kát (Fír) peremvárosában (bírún=külváros). 995-ben, a még 
fiatal, 23 éves tudós kénytelen volt elhagyni hazáját és Gurgán 
uránál, Kábusz ibn-Vasmgírnél keresni menedéket. Al-Bírúní ifjú^ 
korának viszontagságai azokkal a nagyjelentőségű politikai ese
ményekkel álltak kapcsolatban, melyek ekkor Chorezmben leját
szódtak. 095-ben az utolsó Afrígida, Abú AbdaUáh Muhammed 
vetélytársának, Urgencs emirjének, Mámún ibn Muhammednek 
fogságába esik b az megöli őt. Chorezm Urgencs fennhatósága 
alatt egyesül Urgenccsel. Mámun felveszi a »chorezmsáh« 
régi címet.

Ügy látszik, hogy Abú AbdaUáh hívei, udvari környezete 
yziutén e politikai fordulat áldozatai lettek. Mint ez akkoriban 
gyakori volt, sok társával együtt valószínűleg Bírúnínak is emig
rálnia kellett. Bírúní csupán Mámún ibn Muhammed második 
utóda, II. Mámún ibn Mámún uralkodása idején, kb. 1010-ben tér 
vissza hazájába. Itt a chorezmsáh által a királyi udvarba hívott 
nagy szögei tudóssal, Abú Ali ibn Színával (Avicenna) együtt
II. Mámún udvari »Akadcmiájának« dísze és a chorezmsáh első 
tanácsadója lett.

Urgencs fölemelkedésének hosszú története van. A város 
felvirágzását jelentős mértékben annak a helynek köszönhette, 
melyet, mint Chorezm északnyugati központja, a chorezmi állam 
külkereskedelmi és külpolitikai kapcsolatainak közvelitőjeként 
elfoglalt.

A X. századból való több olyan történelmi éa régO.:izcti adat, 
melyek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy az ország 
<;bben az időben gazd:iságilag gyors ütemben felemelkedik.

Ezt főként a chorezmi városok számának rohamos emelkedése 
mutatja. Rendkívül tanulságos azoknak a számoknak az össze-



t'it ,c. melyeket a VIII., valamint a X. századi források Chorezm 
' iiKiHiiiról adnak.

'Pabarí, aki beszámol Chorezmnek az arabok által 712-ben 
lailciit meghódításáról, azt állítja, hogy Chorezmnek mindössze 

városa van : Kát (Fír). Hazáraszp és valószínűleg Urgencs.
Al-Isztachrí (aki művét kb. 930— 933 között írta) tizenhárom 

.lini( /,mi várost sorol fel. Ezek : Chorezm (Kát), Dargán, Hazá-

72. ábra. Jangikent madártávlatból.

m.szp, (Jhíva, Chusmítan, Ardachusmitan, Száíardaaz, Núzbár, 
Kardaránchvás, Kardar, Bárategin, Madminija, Dzsurdzsánija.

A Hudúd al-Álam szerzője kilenc chorezmi várost említ (Kát, 
<'liusmítan, Núzsaban, Gurgandzs, Kardn^izchasz, Badmínija, 
l>(‘h-i-Karatcgin, Kardar, Chíva). Ugyanekkor mellőz olyan jelen- 
l('kony közf)üntokat, mint Dargán és Hazáraszp, vagyis ha felso- 
inlását (;v.( likel kiegészítjük, akkor, ha csak megközelitőleg ia, d<‘ 
korüibt îiil azt a számot kajijiik, inulyt t lszta(;hri közöl.

És végül al-Makdiszi, aki min ót Ijüí) lajáii íit-i mar iianiünc 
li;'ironi chorezmi várost sorol fel. Ezek : a jobbparton Kát (Jardman, 
\jchán, Ardácliíva, Núkfag, Kardar, Mazdáchkán Dzsasirá, 

. '̂/advar. Zarducli, Barátegin, Madkaminija ; a balparton : Dzsur- 
Izsánija, Núzvár, Zamachsar, Rúzund Vazármand, Vaszkáchán-
< t)ász Rachusmítan, Madámítan, Chíva, Kardaránchász, Hazá-



raszp, Dzsigirbend, Dzsáz, Dargán, Dzsit, Kis Dzaurdzsánija, egy 
másik Dzsit, Szadfar, Maszászán, Kárdár, Andarasztán. Ezenkívül 
megemlíti még a következő városokat, melyek a Chorezmen végig
vezető útvonal mentén feküsznek : Suráchán, Chász, Núzkát, Dar- 
Bzán, Dzsuvíkán, Amír, Bárábszár, Vardarág.

Ha tekintetbe vesszük, hogy ezidőtájt legalább is Surachan, 
adataink szerint (köztük régészeti adatok szerint is, lásd a 73. 
ábrát), már szintén város volt, akkor az al-Makdiszí közölte számot 
kiegészítve, mintegy negyven várost kapunk.

Bár mindezeket a jegyzékeket (különösen Tabaríét) aligha 
tekinthetjük teljeseknek, a bennük kifejezésre jutó irányzat felől 
aligha lehetnek kétségeink. Ezt az irányzatot a régészeti adatok is 
alátámasztják. Míg a V i l i—IX  század folyamán — mégha tekin
tetbe vesszük is, hogy Tabarí adatai nem teljesek — nagyon jelen
téktelen számú várost találunk, addig a városok száma a X. szá
zadban rendkívül magasra szökik. Kétségtelen, hogy ez a fejlődés 
az ország gazdasági rendszerében végbemenő mélyreható, ugrás
szerű változást tükrözi. Míg az ókorban, az i. u. m —IV. századig, 
a »régi öntözött földek« területén, Dél-Karakalpakiában tíz 
városi típusú települést találunk (Bazar-kala, Dzsanbasz-kala, 
Kurgasin-kala, Kyrk-Kyz, Kis Kyrk-Kyz, Toprak-kala, Nagy Gul
durszun, Kavat-kala, Duman-kala, Eresz-kala), addig a korai 
Afrígida időkben, az V—VI. század folyamán, ezek közül mind
össze csak kettőben laknak (Toprak-kala és Kyrk-Kyz). A  késői 
Afrígida-korban viszont, vagyis éppen az arab hódítás idején, 
egyetlenegy várost sem találunk • itt. eltekintve egy jelentéktelen 
kis városkától, amely mint piactér a berkutkalai vár lábánál 
kezdett kifejlődni. A  X —XI. század folyamán újból megeleve- 
vedik az élet Kavat-kalában, Guldurszunban és Narindzsanban ; 
vagyis azon a területen, ahol a V IU —IX . században egyetlen 
város sem volt, most három várost találunk.

A  régészeti anyag alapján felderíthetjülr e folyamat okait is. 
A kerámiai adatok arról tanúskodnak, hogy a városi kézműipar 
ismét felvirágzik. A  IX . századból van néhány megbízható adatunk, 
melyek azt mutatják, hogy Chorezmben elterjedt a mázas kerámia. 
(A v m . században, köztudomás szerint, nem volt mázas kerámia : 
sem Tesik-kalában, sem a jóval későbbi, 36. számú várban nem 
találtunk egyetlen cserépdarabot sem.) Ezzel szemben a X. szá
zadban a mázas kerámiatárgyak már tömegesen előfordulnak.

E korszak legjellemzőbb vonása éppúgy, mint Tranazoxániá- 
ban, Iránban és Azerbajdzsánban is, a mázas kerámia, melyen 
zománcalapon lágy színárnyalatokban, fehér vagy zöldes háttérrel, 
barna-, vörös- és zöldtónusú festés látható. Különösen jellemzők
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az ekkori emlékek közt bőségesen található, széles, lapos, mázas 
csészék. Ezeknek korongalakú fenekük van, külső felületüket 
pedig gazdag növényi éa mértani díszek ékesítik.

A máztalan kerámiát szintén formagazdagság éa sok-sok 
dísz jellemzi. A X, századra főként a nagy, egyenesszélű, világos, 
agyagból készült vázák jellemzők. Ezeknek nincs tisztán kive
hető nyakuk. Gazdag, hullámos díszítés ékesíti őket. Jellegzetesek 
még a különféle formájú éa méretű hosszúnyakú korsók, melyek
nek lapos fülük van, továbbá a szürke agyagból készült kannák 
cs konyhai üstök stb. Különösen gazdag, X —XI. századi kerámiai 
anyagot szolgáltattak M. V. Vojevodszkij 1934. évi zmuchsiri 
ásatásai, valamint A. I. Tyerenozskin gyűjteményei, továbbá 
Narindzaan i>ó-városának<( romjai között végzett ásatásaink. (Narin
dzsan »új-városad a X H I—XIV. századból való).

’ r̂dekea a vároa alaprajza, mely fényt vet e koraközépkori 
chorezmi várostípus kialakulásának folyamatára. Az alaprajz 
elég szabályos téglalapalakú. A várost homokborította falomlad- 
ványok övezik. A falakon tornyok is voltak. A város magas domb 
lábánál terült el, ahol most egy mazár romjai és Narindzsan-Baba 
chánakája (a dervisek közös lakása) magaslik. Ezek legrégibb 
részei a XIV. századig nyúlnak vissza. Ez a halom a jelek szerint 
egy hatalmas, Afrígida-kori vár maradványaiból áll, melynek 
lábánál a X. században egy kisebb városka keletkezett.

A többi koraközépkori chorezmi várost alább fogjuk jelle
mezni, mivel külső formájuk és a leletek túlnyomó része a X ÍI— 
x m .  századba vezet bennünket. De e városok között, mint Kavat- 
kala és Guldurszun a jobbparton, Zmuchsir éa Puldzsaj a balparton, 
változatlanul találunk korábbi anyagot is, főként kerámiát, mely 
a X —XI. századból való. Fontos azonban rámutatnunk egy lénye
ges körülményre : egyes városok (Guldurszunról, Kavat-kaláról 
és Zmuchsirról eléggé sikerült ezt megállapítanunk) a X —XI. 
században az elpusztult ókori városok helyén épültek. Építésüknél 
a középkori védelmi rendszer alapjául messzemenően felhasználták 
a régi, jó állapotban fennmaradt erődítményeket. Zmuchsirban 
cs Kavat-kalában több helyen a falak alapzatául a hatalmaa, 
négyzetalakú, 40x40x10 cm. méretű nyerstéglából készült ókori 
fundamentum szolgál, mely különböző magasságban maradt meg. 
Föléje már a középkori, pachszából készült jellegzetes falrakás 
került.

Még érdekesebb Guldurszun esete. Itt az ókori falak, melye
ken jellegzetes, magas és keskeny lőrések voltak, egész magassá
gukban fennmaradtak és mindmáig ezek szolgálnak az erőd falának 
alapjául. A nyilazás céljaira szolgáló galéria külső falát azonban,



iiH ly valószínűleg, (mint a többi emlékeknél is), már korábban 
l.'utiilott, lebontották, a lőréseket betapasztották és a falat kívülről 
viiMtag pachsza-réteggel borították be. Most, amikor a külső tapasz- 
iiiM már régen lemállott, az erőd udvara igen sajátos látványt 
iis iijt ; a nagyszámú ókori lőrés az erőd belseje felé tekint, ugyan
okkor amikor kívül a falak felületét síma egyenletes paclisza- 

borítja.
A koraközépkori chorezmi városok alaprajzának összehason- 

lih) elemzése révén alapos helyesbítésre szorul a Zsukovszkij—

74. ábra. Baderkent romjai madártávlatból.

Itiirthold—Jakubovszkij^) féle ismeretes elképzelés a belsőázsiai 
oraközépkori város fejlődéséről. E felfogás szerint a város a vár 

(kuhundiz, ark) körül alakult ki. Kezdetben az úgynevezett aah- 
t iHzlán vagyis a szó szoros értelmében vett város fejlődik ki, később 
ii/.onban, amint a várost övező perem-települések, a rabadok egyre 
juhban kifejlődnek, az i. u. X I. század-folyamán a város gazda- 
niíjíi és társadalmi életének központjává ezek válnak, a sahrisz- 
liinok pedig hanyatlásnak indulnak.

A . J. Jakubovszkij, Feodalnoja obscsesztvo Szredny ej Aziji i jevo 
tiiiKovlja sz Vosztocsnoj Je\Topoj v X — X V  v\'. ( =  Belsö-Ázsia feudális
I tirsndalma és e társadalom kereskedelmi kapcsolatai Kelet-Európával
II X— XV. században), MIUTT, I., 4— 5. lap.



A  helyzet azonban valójában sokkal bonyolultabb és a fenti 
törvényszerűség teljt ŝ mértékben csupán Belső-Ázsia néhány váró 
aára érvényes. A  városok fejlődésének ma már néhány más irányát 
is megkülönböztethetjük. Ezek sokkal jellemzőbbek, mint a fenti 
fejlődési irány.

A v m —IX . század folyamán keletkezett városok, mint 
piacterek, vagy megerősített »rabad«-ok a vár lábánál alakulnak 
ki. Ezt látjuk például a berkutkalai városka keletkezésénél, külo 
nősen pedig a narindzsani )>régi város<( esetében is.

A X. század folyamán és később keletkezett városok mellett, 
mint például Guldurszun, Kavat-kala, Dzsan])yk-kala, Daudan- 
kala stb- nincs semmiféle ark. Ezek egyetlen sahrisztánból állnak. 
E körül néha megerősítetlen, még ritkábban pedig (Guldurszun) 
megerősített külvárosok terülnek el. Sehol semmi jelét sem sikerült 
felfedeznünk annak, hogy a sahrisztánok lehanyatlottak volna 
és hogy szerepüket a rabadok vették volna át. Jellemző, hogy még 
olyan város is, mint Chíva, csupán a X V III—X IX . század folya
mán terjed túl a középkori sahrisztán határain. E sahrisztán mind
máig megőrizte jellegzetes koraközépkori keresztalakú alaprajzát. 
Egészen a XX . század elejéig a sahrisztán maradt a város gazda
sági életének központja.*)

A városok fejlődése az ország általános gazdasági fellendü
lésének kétségkívül egyik legfontosabb jele. E fejlődés arra vall, 
hogy megszilárdultak és kibővültek azok a gazdasági kapcsolatok, 
melyek az új alapokon, újból életre kelt chorezmi városi civilizáció 
és a környező sztyeppe-vidék, valamint a távolabbi országok között 
létrejöttek.

Az arab forrásokból világosan kitűnik, hogy Chorezm a X. 
század folyamán rendkívül élénk gazdasági tevékenységet fejt ki. 
A chorezmi kereskedők tevékenységének színhelye ekkor épp
úgy, mint a középkorban is, elsősorban a mostani Turkméniát és 
Nyugat-Kazahsztant környező sztyeppék, másodsorban a Volga 
melléke, Kazária és Bulgária, továbbá a keleteurópai szláv népek 
lakta hatalmas terület.

Isztachrí már a X. század elején ezt írja : »Chorezm termé- 
kenyföldű, búza- és gyümölcstermelő város (madína). A  gyümöl
csök közül csak a dió nem terem meg itt. Az országban eok gyapot- 
és gyapjúárut termelnek, amit azután messze földre elvisznek. 
Lakosait jellemzi, hogy gazdagok és hogy szeretnek kérkedni 
bátorságukkal. Chorászán lakói közül ők vannak leginkább el-

•) J. Guljamov, Pamjatnyiki goroda Chivi ( =  Chi\ a városáníik emló- 
kei), Taskent, 1941., 7. lap.



N#r<liMÍvG (idegen földeken) 8 ők utaznak a legtöbbet. Chorászánban 
MíiK'M nagyobb város, ahol ne laknék számos chorezmi. ... Orszá
guk han nincsenek arany,- sem ezüstbányák' sem olyanok, ahol 
•Irágiiköveket fejtenek. Gazdagságukat főként a törökökkel való 
krnvskedéssel és az állattenyésztéssel szerezték. Hozzájuk kerül a 
luhNZolgák legnagyobb része a szlávoktól, a kazároktól és a 
volük szomszédos népektől, továbbá a törököktől is, éa a legtöbb 
|MiM/,tai róka, coboly, róka, hód és egyéb prém.«*) •

Ibn-Fadlán érdekes adatokat közöl Chorezmnek a törökökkel 
Inlytatott kereskedéséről.

A »Hudúd al-Álem« című, X. századvégi mű névtelen perzsa 
M7.orzője ezt írja :

»Kát Chorezm fontos városa, a gúz Turkesztán kapuja, a 
(örök, valamint a turkesztáni, transzoxániai és kazáribldi árúk 
lerakodó helye, ahol sok kereskedő sereglik össze.,. Kát igen gazdag 
város. Párnahuzatokat, himzett ruhákat, gyapotanyagokat, 
nemezt, havat (?), ruchbínt (egy sajt-fajtát) szállítanak innét«.*)

Különösen érdekes adatokat találunk al-Makdiszinél.
A kalifátus országaiba Chorászán területéről bevitt áruk 

k‘írása során a legrészletesebb jegyzéket Chorezmről állítja össze ;
»Chorezmből valók a coboly, a szürke-mókus, a hermelin, 

a Hztyeppei róka, nyest, róka, hód, színes nyúl, kecske, valamint 
H viasz, nyíl, fehér topolyafakéreg, kalapok, halenyv és halcson- 
U)k, hódmirigyből készült kenőcs, ámbra, kímucht (börfajta), 
réz, erdei dió, sólyom, kard, páncél, nyirfa, szláv rabszolgák, bárá
nyok és tehenek, —  mindezt a bulgárokiól azáüitják. Chorezmben 
megterem a szőlő ; sok mazsola, sütemény, szézám, csíkos ruha, 
Kzőnyeg, takaró, pompás brokát, »mulham« fátyol, zárak, virágos 
ruhák, íjak, amelyeket csak a legerősebb emberek tudnak felajzani, 
különleges sajt, savó, hal valók innét. Hajókat is építenek és szerel
nek fel itt«.*)

Ez a jegyzék kétszeresen is érdekes. Először is azt mutatja, 
líogy jelentékeny mértékben kibővültek azok az áruk, amelyeket 
a chorezmi kézműipar termelt és exportált.

Isztachrí és a Hudúd al-Alem alapján Chorezmet még mint 
főleg mezőgazdasági és állattenyésztő országot képzeljük el, mely 
egyben a keleti országok, á törökök és a Volga-mellék közti közve
títő kereskedelem központja s többek között a legnagyobb rab- 
Bzolgapiac is. Chorezm az északi vidékeknek szállított nyersanyag 
és a helyi mezőgazdasági termékek mellett textilipari cikkeket is

») MITT, I., 180.; GA. 1.. 30.>.
•) MITT, I.. 21(5.; Hudúd al-Aleni, 256.
•) MITT. I.. 202.; II.. 32».



exportál. Az al-Makdiszí felsorolta kiviteli tárgyak között pedig 
már fémárúk (zárak), valamint a fegyvergyártás (íjak) és a hajó
ipar termékei is szerepelnek.

Másfelől meglepő, hogy milyen sok és különféle árut vittek 
be a X. század végén »a bulgároktóln, vagyis Kelet-Európa országai
ból. Ez azt mutatja, hogy a chorezmiek gazdasági tevékenységének 
ez az ága is gyors ütemben fejlődött.

A Kelet-Európával folytatott kereskedelem jelentőségét első
sorban az egyik chorezmi város, Urgencs fokozta, mely e keres
kedelem természetes központja lett. Urgencs volt ugyanis a cho
rezmi civilizáció legtávolabbi, északnyugati előőrse. E fontos város 
a sivatagos Usztyurton keresztül nyugaton Mangislak kikötői felé, 
északnyugaton pedig az Emba alsó folyásáig és távolabbra a Vol
gáig, valamint nyugatra, a Karakumon át Dzsurdzsánba vezető 
utak elágazásának, tehát az Irákból és Iránból Kelet-Európába 
vezető legrövidebb út mentén feküdt.

»Ez Chorezmben a főváros után a legnagyobb város, a gúzok- 
kal folytatott kereskedelem központja. Innét indulnak ki a kara
vánok Dzsurdzsánba, a kazárokhoz, Chorászánba<«. — írja al- 
Isztachrí.®)

»Gurgancs városa, — írja a Hudúd al-Álem szerzője — régen 
a chorezmsáhok birtokai közé tartozott, most pedig külön királya 
van. Királyát »gurgancsi mír«-neknevezik. A  város nagyon gazdag ; 
ez Turkesztán kapuja, hol igen sok kereskedő sereglUt össze«.

Sem Isztachrí, sem pedig Ibn Fadián, aki. miközben az Usz
tyurton keresztül vezető fáradságos utazásra készült fel, hosszabb 
időt töltött Urgencsben, egy szót sem szól arról, hogy a városnak 
külön királya volt. Az ekkori történelmi irodalom sem tud urgencsi 
királyról. Urgencs első önáUó uralkodója ugyanaz a Mámún-ibn- 
Muhammed, aki 995-ben újból egyesíti Chorezmet, de most már 
a nyugati főváros vezetése alatt.

Bízvást állíthatjuk, hogy Urgencs elkülönülése nem történ
hetett a X. század közepénél régebben. E különválást az ország 
rohamos gazdasági feUendülésével, valamint a Volga-mellékkel 
kialakult k^ereskedelmi kapcsolatok erőteljes fejlődésével hozhatjuk 
kapcsolatba.

Urgencs fellendülését nem érthetjük meg, ha az általános 
történelmi és politikai helyzetet figyelmen kívül hag^ ĵuk. Azok a 
kapcsolatok, melyek, mint láttuk, a V ili. században Chorezmet 
Kazáriához fűzték s melyek egyre erősebbekké váltak — sőt Kazária 
egy ideig Chorezmmel politikai egységet is alkotott — akkor sem

•) M ITT, I. 178, BGA, I. 299.



M/.akadtak meg, amikor Chorezmet és Kazáriát ismét politikai, 
vallási és kulturális határok választották el egymástól. A juda- 
iut.il kavarok kiűzése után ezek helyét Kazáriában a xnuzuJmán 
t'liorezmiek foglalják el,s még hozzá tartósan. Ezek elsősorban mint
II kazár kagán zsoldosai jutnak szerephez.

A X. század elején Kazária fővárosában, Itil-Chazaránban 
lírpes muzulmán chorezmi telepet találunk, melynek magvát, az 
úgynevezett al-Artija, egy tízezer főből álló chorezmi muzulmán 
/Moldos csapat alkotja. Ez a csapat volt a kazár kagán nehézfegy- 
vdrzetű lovasságának dísze.

Nemcsak Itilben, hanem úgylátszik Bulgárban is igen számot- 
l4wő chorezmi kolónia alakult ki. Erre mutat ibn-Fadlán egyik 
lírlye, ahol a szerző a bulgárok temetkezési szertartásainak leírása 
liupcsán említ egy szertartást, amelyre Bulgárban akkor kerül sor, 
miuikor muzulmán férfi vagy chorezmi asszony hal meg.«

A X. század közepéről valók azok a tudósítások, melyek 
wy.rrint Chorezm a Volga mellett kifejtett gyarmatosító és gazda- 
niî i tevékenysége mellett e vidéken éléiig politikai szerepet is 
átszőtt. Ibn-Uaukal elbeszélése szerint a chorezmiek hadjárato- 
lat indítanak a bulgár királyság határai ellen s onnét zsákmány- 
iiyul és rabszolgákkal térnek haza.

A chorezmieknek a távoli Bulgária elleni hadjáratai nem 
meglepőek számunkra, ha tekintetbe vesszük, hogy a X. századi 
f irráaok a chorezmieket egyöntetűen nemcsak bátor utazóknjik 

kereskedőknek írják le, hanem rettenthetetlen és harcban edzett 
katonáknak is, akik sikeresen harcolnak szomszédaik, az oguz 
törökök ellen.

•A chorezmiek —  írja al-Isztachrí —  vitézül harcolnak a 
KÚzok ellen s a gúzok félelmetes ellenségei«.

»A chorezmiek —  al-Makdiszí elbeszélése szerint —  vendég- 
RMTctők, szeretik a lakomákat, vitézek s a harcban kitartók; 
Majátságos és csodálatos szokásaik vannak.«

»Lakói harcolnak hitükért, vitéz harcosok« —  írja Kát lakói
tól a Hudúd al-Álem szerzője.

»Lakossága harciasságáról híres és nyíUal mesterien tud 
<'/lbalőni« —  írja ugyanő Urgencsről.

Az oguzok elleni háborúskodás, a X. században mindennapos 
)rl«̂ nség a chorezmiek életében, hagyományos szokásokká, sőt 
n/.rrtartásokká szilárdul. Bírúní leíija a Fagbúrija nevű chorezmi 
Ünnepet. Ez a »király kivonulása*, mely arra a szokásra emlékeztet, 
iiô 'y az őszi hidegek beálltakor Chorezm királya elhagyta szék



városát és a hagyományos téli hadjáratra kelt az oguzok ellen, 
hogy országa határairól visszaverje őket.’ )

Ezek a zord idők edzették meg s nevelték ki a chorezmi hiva
tásos harcosoknak azokat a kádereit, akik a X. század elején a 
kazár kagánátus sorsának intézői lesznek.

2.
Ez a harc azonban nem volt könnyű. A Volga-mentén elért 

kereskedelmi, gyarmatosító és politikai sikereket csupán meg
feszített erővel, állandó heves harcokban lehetett kiverekedni, 
melyeket Chorezm hatalmas vetélytársai, északi szomszédai, az 
oguz törökök ellen vívott. Ezek földje a Chorezmből a Volga felé 
vezető út mentén terült el. Az oguz törökök a X. század folyamán 
politikailag szintén megerősödtek s országuk virágzásnak indult. 
Mint látni fogjuk a Volga melletti területek feletti uralomra ők is 
igényt formállak.

Midőn 922-ben Ibn Fadián megszállt a nyugati oguzok hadi 
főnökénél. Átraknál, Katan fiánál (a nyugati oguzok valahol a 
Csink-Usztyurt északi része és az Emba közti területen laktak). 
Átrak sokáig magánál tartotta vendégét, valószínűleg azért, hogy 
■összeköttetésbe lépjen az oguz uralkodóval. Közben az oguz vezé
rek azt kezdték gyanítani, hogy a kalifa követségének a feladata 
szövetség létrehozása a kazárokkal, az oguzok együttes megtáma
dása céljából. Jellemző, hogy Almust, a bulgár királyt, Silki fiát, 
akihez a követség valójában igyekezett. Átrak a maga apósának 
(vagy ve jenek) nevezi*), amiből feltétlenül arra lehet következ
tetnünk, hogy az oguzok és Bulgária között ezidőtájt bizonyos 
politikai kapcsolatok állottak fenn.

Fentebb a török törzsek történetét azon a ponton hag}rtuk 
abba, amikor etnikai kialakulásuk folyamata még a türk birodalom 
hatalmas kagánjainak égisze alatt folyt. A türk birodalom vég
leges bukása nyomán a V il i .  század közepén a szetyeppelakó 
törzsek egész sor helyi politikai egyesülése jön létre. Ezek közül a 
legn3Tugatibb a nyugati türk kagánátus alighanem legtovább fenn
maradt töredéke az oguz jabguk barbár állama. Ennek központja 
a X. században a Szir-darja alsó folyásánál Jangikent városa. 
Jangikent egyike a folyó régi deltája általunk már jól ismert hún- 
török gorogyisoséinek. A várost a X. század folyamán újból meg
erősítették és átépítették.®)

’ ) AI-Bírúní, szöveg, 236. lap.
*) Ibn Fadl ín, 65.
*) Lásd : »Goroda guzov« ( =  A gú?:uk városai) című cikkünket, SzE,

1947., 83. Bzám. Lásd fentebb is, 72. ábra.



Etnikailag a X. századi oguzok a masszagéta-alán eredetű 
(iralmenti benszülött törzsek és a kelet felől közéjük behatolt nép- 
r leniek keveredésének további folyamata eredményeképpen jöttek 
l«‘tre, ennek során olvadtak egybe. Ha az eftálíták kialakulása 
II masszageta-alánok és a húnok keveredésének terméke, akkor 
a szir-darjai oguzokban ugyanezeknek az eftálítáknak etnikai átala- 
knlását láthatjuk, amennyiben a Szemirecsjéből a V I—VIU. 
H/.ázadban ide benyomuló tulajdonképpeni türk elemekkel keve
rt ídtek.

A szir-darjai városok művelődéstörténetében az eftálíta és 
M̂ uz korszak k'bzti időszak folyamán semmiféle törést nem észlel
hetünk. A  X. századi oguz kultúra az V—VI. századi eftálíta kul
túra egyenes továbbfejlődése.

A  X —XI. századi oguzok egyáltalában nem alkotnak egy- 
H(‘ges eredetű néprajzi tömböt. Olyan törzsek is vannak közöttük, 
amelyeknek a kásgari Mahmúd jegyzékén szereplő neve különböző 
H/ármazásuk emlékét őrzi. így például a düker és jazyr nevű oguz 
l̂ >rzsek valószínűleg az araltómenti régi indoeurópai lakosság r 
a tochárok és jászok (ászok, aszianok, jatiok) maradványai; a 
bajaut (bajat), bajandur, kai nevű oguz törzsek viszont a rájuk 
vonatkozó összes adatok szerint mongol eredetűek s a IV —V ili. 
H/.ázad folyamán a húnokkal és türkökkel együtt hatoltak be 
Helső-Ázsia területére. Az oguzokhoz csatlakozik még a besenyők 
lörzse ia, melyet az orosz történelemből jól ismerünk. Ez a törzs 
l íirk volt ugyan, de eredetileg nem állt kapcsolatban a tulajdon- 
képeni oguzoUcal és olyan nyelvet beszélt, amely (a kásgari Mah-
IIIúd szerint) a volgai bulgárok nyelvéhez állt közel. Szerint a 
Ix'senyők nyelve a török nyelvek azon archaikus ágához tartozott^ 
amelynek maradványa a csuvas. E nyelvek valószínűleg a török 
rendszerű nyelvek történelmi kialakulásának hún szakából marad
lak fenn.

Magának az oguz névnek van rotacizáló formája is ; ogór. 
A/ ogór alakot a VI. századi bizánci források hagyományozzák. 
Kniiek révén föltehető, hogy az oguzok közé még egy népelem 
olvadt, amely az egész oguz törzsszövetségnek nevet adott. Ezek 
11/. iKjorok voltak, a finn-ugor csojxirt keleti ágának törzsei, melyek 
iiKisliini képvirttloi egyfelől a ehaiiti és a manyszi nép (az Uralon- 
hiU osztyákok ch vogulok), másfelől |»* íi lua '̂yarok. A magyar 
iHv a IX . század folyamán az. A üti 1>> m. m . 1 . . aUvikli részén 
hiiKkan fel. Itt a magyarok ekkor a beáenyoU, v>.l»üiiíiI i l.»lányos 
iitmLcnIe nép ellen harcolnak. A naukerde nevet nyilvanvalóan 
ii|>v lejlhctjük meg, mint a török »jangikenti« alán megfelelőjét. 
1’’. kí'leti magyarok utódai ké.sőbl) szerepet játszanak a baskirok



kialakulásában. A baskirok neve a magyar név szabályszerű 
változata. A  keleti magyaroknak szerepük van továbbá az üzbégek 
kialakulásában is. Az üzbégek között mindmáig fennmaradt a 
»madzsar« törzs.

A X —XI. századi oguzokat elég részletesen jellemezhetjük, 
mivel a meglehetősen gazdag, bár szórványos történelmi adatokat 
most már régészeti adatokkal is kiegészíthetjük. Igaz ugyan, hogy 
e régészeti adatok a X —XI. századi oguz területnek csupán egy 
részére vonatkoznak. Ez volt azonban a legfontosabb terület, mivel 
itt fejlődött ki az ország politikai központja.

A X. századi és a X I. század elején élt oguzok úgy látszik 
megőrizték régi. letelepült életmódjuk során kialakult hagyomá
nyaikat és tovább folytatták őseik vegyes, állattenyésztő, föld
művelő és halász gazdálkodását. Ez a gazdálkodás a kazárokéhoz 
áll közel. Erre vall József király levele is, mely a Kazária bukását 
közvetlenül megelőző időknek, a X. század közepének legfontosabb 
kazár írásos emléke. Al-Idríszí^®), valamint a kásgari Mahmúd, 
a XI. század végének legjobban értesült írója, hangsúlyozzák, hog\̂  
az oguzok földjén igen sok város található.

»A gúzoknak számtalan városuk van, melyek északon és 
keleten szinte egymást érik«, — írja al-Idríszí. A kásgari Mahmúd 
nem elégszik meg a Szir-darja menti egész sor oguz város felsorolá
sával, hanem térképén a Szir-darja alsó folyásának medencéjét 
külön, mint a »gúz városok« területét tünteti fel.

Az állam feje Jangikentben székel. E várost az arab források 
Karjat-al-fladít, a perzsa források pedig Deh-i-Nau néven ismerik. 
Mindhárom ebievezés jelentése : »új települése. E név valószínűleg 
nem más, mint a régi szarmata-alán Nau-kerde név fordítása. 
A Nau-kerde névvel al-Maszúdínál a IX . századvégi események 
leírásakor találkozunk.

Kétségtelen jelei vannak azonban annak, hogy az oguz társa
dalomban a X. század végén hatalmas gazdasági átalakulások 
mennek végbe. Ibn-Fadlán szerint az oguzok, legalább is a nyugati 
oguzok soraiból hatalmas, nomád állattenyésztő arisztokrácia 
vált ki, melynek képviselői igen meggazdagodtak. Nagy nyájaik 
vannak : lovaik száma néha eléri a tízezret, juhaiké pedig a száz
ezret is.

Valószínű, hogy az állatállomány gyors növekedését, a ter
mészeti gazdálkodás szükségleteit messze meghaladó állatmennyi
ségnek a törzsi nemesség kezében való fölhalmozódását azok a 
gazdasági formák magyarázzák, melyekre Chorezmmel kapcso-

« )  MITT, I., 220. lap.



latosan fentebb már igyekeztünk rávilágítani. E folyamatok 
t öbbé-kevésbbé Belső-Ázsia egyéb területeit is jellemzik : a városi 
kézműipar és a kereskedelem rohamos fejlődésének indul, s a 
kereskedelmi kapcsolatok a helyi körzeti piacok keretein messze 
1 álterjednek.

A sztyeppe és az oázis között régebben, az előző századokban 
Híijátos munkamegosztás alakult ki. A sztyeppei hatalmak katonai 
fennhatóságot gyakoroltak a letelepült törzsek felett. Ezek adó
fizetőik (»tat«-ok) lettek. Az oázis kézműve? és földművelő lakos
ságának rendszeres fosztogatása, tömeges foglyulejtéseés asztyepps 
mélyébe való hurcolása ekkoriban egyre nagyobb méreteket 
öltött.1̂ ) A IX . század végén azonban, amikor a Számánida állam 
északi határa megszilárdul, e viszony másként kezd alakulni : a 
Hztyeppelakó arisztokraták a városokban most már nem hódító
ként, hanem békés kereskedőként jelennek meg. Ez feltétlenül, 
kedvező hatással volt az állattenyésztés fejlődésére ; az állatot 
most már csereértéknek tekintették.

Ez a változás a sztyeppelakó törzsek belső rétegeződésében 
ia mélyreható átalakulásokra vezetett. A nomád állattenvésstő 
arisztokrácia az oguz városok letelepült lakosságával találja magát 
szemben. E városlakókat »jatuk<i-oknak nevezték. Ez az elnevezés 
először a kásgari Mahmúdnál fordul elő s a kazah »dzsatak« név
ben egészen a XX. századig fennmaradt. A »dzsatak« szó jelentése : 
»letelepült szegényparaszt, kinek nincs meg a nomád élethez szük
séges állatállománya*.

Az oguz arisztokráciát a nomád gazdaság kiterjesztésében 
való érdekeltsége, valamint ermekfolytán az a kényszerűség, hogy 
a tavas, mocsaras deltavidékből téli szállások céljaira egyre újabb 
és újabb területeket hódítson meg, széleskörű külpolitikai tevé
kenységre sarkalja. A IX . század 80-as és a XI. század 30-as 
évei közt eltelt másfél évszázad az oguz barbár állam szaka
datlan terjeszkedésének kora. Az oguz állam szövetségesi jog
gal egyre újabb és újabb törzseket és törzsszövetségeket olvaszt 
magába.

Az oguzok a leghosszabl^ és legmakacsabb küzdelmet a hatal
mas besenyő törzsszövetség ellen vívják.

A  X. század folyamán azonban a keleti besenyő csoportok, 
mint belső elem, belépnek az oguz törzsszövetségbe s ezzel betető
zik e szövetség etnikai megszilárdulását. Csatlakozik e szövetség
hez az irtismenti kimekek egyik csoportja, a bajandur törzs ia,

“ ) Lásd: »Tyironnija Abruja* ( =  Abiúj zsarnoksága) c. cikkünket, 
rZ, III., 1938.



75. ábra. Chorezm északnyugati fuUárának eröditményti a X . században éa 
a X I .  század elején.

1. Beleüli megerősített karavánszerájának romjai; 2. a Btltuli-i kayuhomlok- 
zaton látható oroszlánábrázolás; 3. a Beleuli-i éjnilethómlokzat alaprajza éa 
rekonstrukciója; 4. a szakszaul-szaji őrtorony romjai; 5. a koraközépkori 
Chorezm északnyugati határán fekvő erődítmény is őrtorony-rendszer vázlatos 
térképe, valamint a Kelet-Európába vezető kereskedelmi utak és az ekkori

karaváiíszeráj ok.



melyet Gardizí, X. századi adatok alapján még a kimekek közé 
Horolt, a kásgarí Mahmúd azonban már a fő oguz törzsek közé 
Hzámlál.

Az oguz állam a X. század második felében igen nagy kiter
jedést ér el. Délkeleten Taraz, (most Dzsanbul városa, a Talasz- 
folyó mellett), továbbá Sás (Task'^nt) vidékeivel határos. Délen 
Iclöleli a Kuvan-darja és a Zsany-darja medencéjét, északon való- 
N'/.inűleg a Szary-szu, Cselkar és Irgiz medencéit foglalja magában, 
éHzaknyugaton elén az Ural előhegyeit s itt a baskírokkal lesz 
liatáros, nyugaton pedig egészen a kazárok volgamenti birtokaiig 
nyúlik el. Az oguzok birtokai délnyugaton valószínűleg felölelik 
az Usztyurt jelentős részét. E primitív barbár birodalom komoly 
fenyegetést jelent Chorezm döntő fontosságú gazdasági összeköt
tetései számára és Chorezmet arra kényszeríti, hogy védelmi poli- 
I ikájáról támadó politikára térjen át s északnyugaton diplomáciai
l.<!vékenységét katonaival cserélje fel.

Chorezm északnyugati határvidékének régészeti emlékei, 
melyeket 1946-ban fedeztünk fel és vizsgáltunk meg, az oguzok 
elleni megfeszített küzdelem kellős közepébe vezetnek bennünket. 
Az Amu-darja alsó folyásának völgyét nyugat felől szegélyező 
liatalmas, 50 méter magas hegyfal, az Usztyurt fennsík szakadéká- 
iiak, a Csink-nek fala mentén a X. században épített chorezmi 
erődök láncolata húzódik, amelyek az Usztyurt felől a völgybe 
víizető összes lejtőket fedezték. Ezek az erődök sajátos világító 
/irtorony-rendszerrel álltak kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy e 
tornyokban fényjeleket adtak le. Ezek a tornyok faragott kövekből 
<• pültek 8 az Usztyurt fennsík szélén, a lejtő fölött álltak. Az egyes 
tornyokból jól lehetett látni a szomszédos tornyokat. Mosfis jól 
Icihet tájékozódni róluk az egész vidéken. A  tornyok láncolata az 
Urg-hegj^októl indul ki. Innen a Csink mentén délfelé vonul. 
Az egyes tornyokat egymástól kb. 20 kilométernyire építették. 
A tornyok egységes rendszert alkotnak. A  fényjelet az ellenséges 
K^rzseknek a fensíkon való. fe î̂ ánese eseten Urgencsbe a Csink 
bármely pontjáról mintegy félórán belül közvetíteni lehetett.

A kis kőerődöket a síkságra, vagy pedig a völgyet oldalról 
Hzegélyező lejtők szikláira építették. A  lejtőn leereszkedő lovaa- 
Kágot arra a szűk térre szorították össze, amely a meredek hegyfal 
éa az erődök között terült el. Ilymódon a támadó lovasságot a kis 
helyőrség mindaddig fel tudta tartóztatni, amíg a ríadót az egész 
országban megadták.

így alakult Chorezm nemzetközi helyzete északon. A  Volga 
alsó folyásának mentén ugyanekkor nagyszabású események ját- 
Hzódnak le, melyek messze keleten is éreztetik hatásukat. Szvja-



toszlav orosz herceg harcedzett gyalogsága Belaja Vezsa (Szarkel)^*) 
alatt 965-ben döntő vereséget mér a kazár csapatokra. A csatá
ban elesik maga a kán, Kazária »szent királya« is, Ügjdátszik, 
hogy e vereség oly megsemmisítő volt, hogy a kazárok többé már 
nem voltak képesek védelmük megszervezésére.

Az orosz csapatok, miután elfoglalták a Volga és a Don 
folyók közti területet, azon a régi utón, melyet még Igor hadi népe 
taposott ki, tovább hatolnak fölfelé és lefelé is. Feldúlják és uralmuk 
alá hajtják Kazária, valamint az ekkortájt még szerfelett gyenge 
volgamenti Bulgária ellenálló erejüktől megfosztott városait,

Szvjatoszlav politikai terveinek végcélja azonban nem ez a 
hadjárat volt. Szvjatoszlav, miután Kazáriát megsemmisítette és 
biztosította a maga számára Szarkelt, Kazária legfőbb sztratégiai 
pontját nyugaton, s ily módon a kazárok váratlan oldal támadásai 
ellen fedezve magát, a Volga—Don közti útszakasz ura lett, 
fő terve, a Duna-vidék elleni hadjárat megvalósításához fogott.

Az a nagyszabású kísérlete, hogy a dunamelléki Perejasz- 
lavec-cel, mint központtal, hatalmas szláv birodalmat alapítson, 
mint tudjuk kudarcot vallott. Keleti győzelmeinek gyümölcseit 
,sem élvezhette sokáig.

Chorezm természetesen nem nézhette tétlenül a volgamenti 
politikai helyzet megváltozását. Az erős chorezmi befolyás alatt 
álló Kazária, valamint az iszlám felvételével szintén a chorezmi 
politika uszályába került Bulgária sorsa távolról sem volt közömbös 
Chorezm uralkodói számára s elsősorban Urgencs emírjeit nyugta
lanította. Urgencs helyzetét ugyanis jelentős mértékben, meghatá
rozták a Volga-mellékkel fennálló gazdasági kapcsolatai.

A helyzetet még súlyosbította, hogy az oguz előörsök a Volga 
mellett Bulgária határain állottak, a kazár—bulgár állam marad
ványának a jengikenti jabguk új barbár birodalmába való olvadása 
pedig nem csupán a századok folyamán a Volga-mentén kialakult 
chorezmi hadállásokat fenyegette, hanem Chorezm független 
állami létét is.

S valóban, mint látjuk, Chorezm háborúba kezd a »kazár 
örökségért*.

Ha az arab szerzők töredékes, de igen jelentős tudósításait 
egybevetjük, az események egymásutánjáról főbb vonásokban 
a következő képet alkothatjuk magunknak. Ibn Miszkavejh és 
Ibn al-Atír adatai szerint Kazária kagánja 965-ben valamilyen

” ) Szarkel lokalizálását illetően K. V. Kudrjasov véleménye felé 
hajlom (O mesztonahozsgyenyii chazarszkovo goroda Szarkela. =  Szarkel 
kazár váro.s fekvéséről.) lA lí, SjilF, 1947., 6. szám, 536. lap ; v. a. az 542. 
lapon látható térképet.



77. ábra.
86— 87. ábra. Az Usztyurt finnsikon látható kőtornyok 

(a  lei'eiii'thől rs n íöldről nézve.)



török nép betörése miatt Chorezmhez fordult segítségért. A segély 
feltétele az volt, hogy a kazárok mohamedán hitre térjenek. 
A kazárok, a kagán kivételével csatlakoztak is az iszlámhoz. 
Miután pedig a chorezmiek visszaverték a törököket, maga a kagán 
is muzulmán lett. Ez az esemény időben pontosan egyezik 
Szvjatoszlav hadjáratának időpontjával. De mivel nem hihető, 
hogy itt az oroszokat a törökökkel tévesztették volna össze, a fenti 
tudósítást valószínűleg a következőképpen kell értelmeznünk ; 
Szvjatoszlav csapataival egyidejűleg, vagy közvetbnül utánuk, 
kelet felől Kazáriába törnek az oguzok, akik régi politikai meg
jelölés alapján török néven szerepelnek. Ezen a néven (mint i>tork«- 
ok) váltak először ismereteseiddé az oroszok előtt is. A  régi szövegek
ből nem derül ki, hogy e kettős támadás nem a kazárok nyugati 
és keleti ellenségei közti szövetségi szerződés eredménye volt-e ? 
Az azonban, hogy e két támadás kétségkívül egyidőre esett, arra 
vall, hogy ez a feltevés helyes. Annak a hadjáratnak eseményeivel 
kapcsolatosan ugyanis, melyet Vladimír, atyja politikáját foly
tatva, a Volga vidékére vezetett (985), az orosz krónikák orosz-oguz 
szövetségről adnak hírt. Ezért joggal gondolhatjuk, hogy az ogu- 
zokkal kötött szövetség Szvjatoszlav nagyszabású keleti politikájá
nak egyik alkotó eleme volt..

Ibn-Haukal szerint azok a szökevények, akik Kazáriából 
Mangislakba menekültek s kik között ott lehetett a kagáni trón
örökös vagy trónigénylő is, éppen ezek ellen a törökök ellen kérik 
Chorezm segítségét! Ezidőtájt ugyani? Szvjatoszlav csapatai dél
nyugati hadjáratra indultak s a krónika szövegéből ítélve, mely 
kiemeli Szarkel bevételét. Szarkelben csupán helyőrséget hagytak 
hátra.

Segítséget az urgencsi emír adott; valószínű, hogy ez volt 
az emír első komoly katonai vállalkozása.

Al-Makdiszí egyenesen ezt írja (Sz. kézirat) : ^Kazária 
városaira időnként Dzsurdzsánija ura teszi rá a kezétv.}̂ )

Ez a tudósítás azt mutatja, hogy e városok leigázása nem volt 
könnyű feladat, s újra meg újra harcolni kellett ellenük.

A fentiekből nyilvánvaló azonban, hogy Kazária volgamenti 
részét Chorezm, pontosabban Urgencs, már a X. század 70-es 
éveinek elején, valamilyen formában uralma alá hajtotta.

A  források ezekkel az eseményekkel kapcsolatban, amelyek 
mind az arabok, mind pedig az oroszok érdeklődési körén meg
lehetősen kívül estek, rendkívül töredékesek ugyan, de a 80-as 
évek közepének eseményeit már sokkal több oldalról világít
ják meg.

« )  MITT, I., 209.



Al-Makdíszí könyvének más helyén ezt írja : »Ügy hallottam, 
hogy al-Mámún Dzsurdzsánijából rájuk támadt (a kazárokra), 
legyőzte és mohamedán hitre térítette őket. Ügy értesültem 
l-ovábbá, egy rumi törzs, amelyet Rúsz-nak neveznek, rájuk tört 
«‘H elfoglalta országukat«.^*)

4. t é r k é p .  Chorezm, Kazária és Oroszország 965-ben. 
í. Az urgencsi etnirség; 2. a chorezmsáhok királysága; 3. az orosz-oguz koalíció 
csapatainak felvonulása; 4. a chorezmi-kazár koalició csapatainak felvonulása.

Érdekes maga az a' forma is, ahogyan a szerző ezeket az ese- 
tiiényeket közli. Elbeszélésének formája nagyon emlékeztet bennün
ket arra a módra, ahogyan ibn-Haukal a 965. év eseményeiről 
heszámol, melyek az ő korában játszódtak le. A szerző ezekről 
i\z eseményekről nem dogmatikus formában ad számot, mint más
kor szokott, amikor hitelt érdemlő s az irodalmi hagyományban 
már tartósan meggyökerezett régebbi tényeket ad elő. Nem utal

**) Harkavj', 252. lap, Marquart, Streiízüge, 3— 4. lap.



a szóbeli hagyományra, sem irodalmi forrásokra nem hivatkozik 
ami pedig az arab irodalomban oly gyakori. A szerző az esemé 
nyékről méjg frissen és még meg nem erősített hírek alapján számol be 

Ezért semmi értelme sincs Harkavy és Marquart feltevésének 
ők  al-Mámúnban a IX . század eleji Abbászida-kalifát, Abdalláb

5. t é r k é p .  Chorezm, Kazária éa Oroszország 985— 997-ben.
1. Az urgencsi emírség; 2. a chorezmsáhok királysága; 3. a Chorezmtől függő 
területek; 4. Chorezm szöveiségesei; 5. az Oroszországtól függő területek; 
6. az oroszok hadjáratai; 7. a chorezmiek hadjáratai; 8. az oguzok Jiadjáratai; 

9. a besenyők hadjáratai.

al-Mámúnt vélték felfedezni. E feltevés azért is indokolatlan, 
mivel az arab történeti források, melyek mind az arab-kazár 
háború történetére, mind pedig al-Mámún életrajzára nézve 
elég bő anyagot szolgáltatnak, erről az eseményről seliolsem 
tesznek említést. Al-Mámún Makdiszínél kétségkívül nem más, 
mint Urgencs emírje, al-Mámún ibn-Muhammed, aki 995-ben

n  T o l'Z to v  : Az ösl Chorezm



uralma alatt egyesítette i<elsö- és Alsó-Chorezmet és im‘^uIapl1oM,a 
a régi Szijávusidák és Afrigídák örökébe lépő choreztiiHáliok 
második dinasztiáját.

A Makdiszí leírta események, arról a formáról ítélve, mely hm 
a szerző róluk beszámol, közvetlenül arra az időre tehetők, amikor 
Makdiszí könyvét írta, vagyis a 985— 986. évre. Ennélfogva nem
csak a IX . század elejére, hanem Szvjatoszlav hadjáratának 
idejére is vonatkoztathatók.

Döntő jelentőségű azonban Makdiszí általunk idézett másik 
helye is, ahol a szerző jelen időben közli, hogy »Kazária városaira 
időnként Dzsurdzsánija ura teszi rá a kezét«. Ez a tudósítás egye
nesen a körülbelül 985 körüli szívós és változatos sikerrel folyó 
harcot idézi, melyet az urgencsi emír a Kazária feletti uralomért 
vívott.

Fölvetődik a kérdés : ez esetben hogyan állapíthatjuk meg a 
Makdiszí szövegében leírt események időrendi egymásutánját : 
al-Mámún hódítÁsa történt-e előbb s csak azután az oroszoké?

Erre az Orosz Krónika ad választ, amely éppen a 985. évről 
a következőket közli: »A 6493. évben, Volodimer nagybátyjával, 
Dobrinával hajókon a bolgárok ellen ment, a torkok pedig a part
mentén lovon vonultak. Es legyőzte a bolgárokat. Dobrina Volo- 
dimemek ezt mondta : ,Megnéztem a foglyokat ; valamennyien 
csizmában vannak. Ezek nem arra termettek, hogy nekünk adót 
fizessenek. Menjünk, keressünk bocskorosokat*. És békét kötött 
Volodimer a bolgárokkal és csapataik találkoztak egymással és a 
bolgárok ezt mondták : ,Míg a kő úszni nem kezd és a komló alá 
nem merül, addig fog tartani köztünk a béke*. És Volodimer 
Kievbe ment«.

Azokat az eseményeket, melyekről e szövegben szó van» 
nézetünk szerint feltétlenül szoros kapcsolatban kell tekinteni 
Vladimír uralkodásának első éveinek eseményeivel. Vladimimek 
a Ijahok elleni hadjáratai, melyek során a régi orosz »cserveni 
városokat* (981) meghódította, továbbá a vjaticsek (982), jatvjagok 
(983) és radimicsek elleni hadjárata (984), úgyszintén a káma- 
melléki bulgárokelleni^^j 935 évi hadjárata — mind-mind annak a 
hadjáratsorozatnak láncszemei, melyet Vladimír azért folytatott,

1*) Semmi értelme sincs annak, hogy itt, mint M. V. Mavrogyin nemrég 
újból fehételezto, a dunai bolgárok elleni ha<ijératra gondoljunk. Ennek a 
Króniku szóvegéniik összefüggése i.s ellem; mond. A  Krónikában ugyanis az 
idézeti .s/ovi-g után közvetlenül ez áll : íliolgan; veri lincli’miesed ( =  Moha
med liitii liiilgárok). E feltevés elK-n s/óln.ik továbbá .Inkov Miúch tudósí
tása t's Vladimír életrajzai is. Végiil vftlós/.ínűficii ni is, hogy a torkok 
ezidőtájt részi.vett<‘k volna az «)ros7.<<k nvngHti luuljáratiihiiu. Erről 1. alább.



hogy atyja örökségét visszaszerezze és a kievi államnak a 973—980 
közti belvillongások folytán megrendült politikai helvzetét meg
szilárdítsa.

A krónikák szövegében említett ))tork«-okat aligha tekint
hetjük Vladimír zsoldos csapatainak. Utalnunk kell arra, hogy 
az oguz-torkok és Oroszország között közvetlen területi érintkezés 
Szvjatoszlav csapatainak a Volgától való távozása után többé 
már nem áll fenn. Oroszország déli és délkeleti határvidékein a 
*tork<(-ok iránt merőben ellenséges nyugati besenyők laktak, 
A »torkok«-nak 985-ből való epizódazerű említése után ezek csupán 
1054 táján tűnnek fel ismét, amikor elsőizben történik említés a 
i^polovci« népről is.

Ez esetben teljes joggal állíthatjuk, amit 965-re vonatkozóan 
csupán föltételezhettünk : a két hatalmas állam, Oroszország, 
valamint a jangikenti jabguk barbár birodalma között katonai szövetség 
állt fenn. A  két ország területe a Volga alsó folyásánál, a Volga és 
Don közötti területen majdnem határos volt. A szövetséges csapatok 
valószínűleg innét nyomultak előre felfelé, a Volga mentén}*)

A  ^csizmás foglyokról« szóló anekdota természetesen nem 
lehet magyarázat arra, hogy Vladimír miért kötött olyan sebtiben 
békét B miért tért vissza lüevbe. Az orosz-bulgár szerződés, amely 
Bulgária szuverénításának elismerését jelentette, továbbá azt is, 
hogy Vladimír lemond Szvjatoszlav örökségének e részéről, termé
szetesen sokkal komolyabb okok következtében jött létre, ezek 
rejlenek az anekdota mögött. Ez az anekdota valójában azt a 
politikai kudarcot leplezi, amely az orosz-oguz szövetségnek a 
bulgárok elleni harcait kísérte, annak ellenére, hogy kezdetben e 
szövetség — s e  tekintetben nincs okunk kételkedni a krónika 
szavahihetőségében —, nyilvánvalóan ért is el némi hadisikert.

Nesztor és Makdiszí tudósításainak egybevetése révén, úgy 
hiszem, kiderül, hogy a legvalószínűbb ok, melynél fogva Vladimír 
kezdeti sikereit nem aknázhatta ki, az volt, hogy a chorezmi

•̂) E  tekintetben, ugyanúgy, mint Szvjatoszlav hadjáratával kapcso
latosan is, eltérünk a hagyományos rekonstrukciótól. Szerintem teljesen 
helytálló azok feltevése, akik szerint a Krónika fenti tudósítását nem vonat
koztathatjuk a kámai bolgárokra s hog>' igen valószínűtlen, hadászatilag 
pedig értelmetlen lett volna a lork lovasság felvonulása a bolgárok ellen 
az Oka és a Volga folyása mentén, e folyók partján. Egészen más eset azon
ban az, ha a felvonulás a Volga és Don közti területekről kiindulva a Volga 
folyásával ellenkező irányban történt. Itt ugyanis a flotta és gyalogság 
megfelelő hadicaelekményei' számára már széles terület áDt rendelkezésre. 
Ezt az utat az oroszok még káspitómenti hadjárataik idejétől kezdődően 
kipróbálták és jól ismerték. Végül csupán a mi rekonstrukciónk révén vá l^  
érthetővé, hogy Jakov Mnich Vladimír hadjárataival kapcsolatosan a bolgá - 
rok mellett miért említi a kazárokat is.



csapatok a velük egy hiten levő Bulgáriával szövetkezve, veszélyez
tették Vladimimek a Volga és Don közti területen át vezető után
pótlási vonalait.

A  következő események, amelyek a »hitpróba<i kérdésére 
vonatkozó új adatokkal kapcsolatosak, s melyekre alább fogunk 
kitérni, arról tanúskodnak, hogy Vladimir már kb. 986-ban köz
vetlen diplomáciai kapcsolatokat létesített Chorezmmel. Ezen
kívül az a hagyomány, amely még Nesztor korában is élt s mely 
szerint a bolgárok és a chvaliszok, vagyis chorezmiek között 
igen szoros kapcsolatok álltak fenn,^’ ) e feltevé&t, úgy hiszem, 
szüárd talajra állítja.

Ilyenformán fény derül Makdiszí azon tudósításainak for
májára is, melyek a bennünket érdeklő eseményekről számolnak 
be. Kazáriának Mámún által történt meghódítása, amelyre a 
chorezmiek többszöri hadjárata során valószínűleg 965 után került 
sor, megelőzi Vladimir hadjáratát. Vladimir az orosz sereggel 
azután legföljebb csak Kazária nyugati és északi részein vonult 
keresztül. A  Szvjatoszlav utáni második hadjáratra vonatkozóan, 
melyet az oroszok a Volga déli és középső folyásától kiindulva 
viseltek, Makdiszínak, aki éppen ekkor írta művét, még nem voltak 
értesülései.

Itt elérkezünk a nemzetközi kapcsolatok történetének egyik 
legérdekesebb mozzanatához. A  kievi orosz állam végleges ki^a- 
kulásának egyik fordulópontjáról van szó.

Közvetlenül azután, hogy a krónikás beszámol Vladimimak 
a bolgárok elleni sikertelen hadjáratáról, Kievbe való vissza
téréséről, a következőket írja : »6494. (986.) évben eljöttek' a 
mohamedán hitű bolgárok és ezt mondták ; »Te bölcs és okos 
fejedelem vagy, de nem ismered a törvényt. Higgy am i törvé
nyünknek és térj Mohanuned hitére«. A  krónikás szerint Vladimir 
a következő évben (987) követséget küldött Bulgáriába, hogy az 
iszlámmal megismerkedj ék.

Arra a rendkívül érdekes genealógiára gondolok, melyet a krónikás 
Lavr. 1096) Oroszország keleti és déli szomszédaival kapcsolatban közöl. 
A genealógia a chvaliszokat és bulgárokat szembeállítja a török törzsekkel 
(besenyők, torkok, polovcok és turkmének). E törököket a krónika a bibliai 
I.smaeltöl származtatja, a bulgárokat és chvaliszokat, vagyis chorezmieket, 
pedig >Lót leányának* atyjával való vérfertőző nászából ; e népek őse az 
ebből a nászból született testvérpár volt : Moab a chvaliszoké, Ammon 
pedig a bulgároké.

Ez az eredeti etnogenetikai konstrukció csupán azon alapulhatott, 
hogy Chorezm és Bulgária között szoros politikai és kulturális kapcsolatok 
álltak fönn. Ezek oly jelentősek lehettek, hogy feledtetni tudták a két nép 
etnikai különbözőségét.



Ez a történet, melyet a krónikának a »hitpróbáról« szóló 
elbeszélésében találunk, annak a legújabb felfedezésnek nyomán, 
mely Oroszország és a Kelet kapcsolatait világítja meg, egészen 
új színben tűnik fel.

V. F. Minorszkij nemrégiben Londonban az Indiai Ügyek 
Minisztériumának könyvtárában egy arab szöveget talált, amely 
a X I— X n . században élt belsőázsiai természettudós és orvos, 
Saraf az-Zamán Táhir Marvazí könyvének egy rendkívül érdekes 
töredékét tartalmazza.**) E  szöveget, mely Oroszország leírását 
nyújtja, teljes egészében idézzük :

»IX . 15. Ami az oroszokat illeti, ezek egy tengeri sziget«n 
élnek. E sziget területe minden irányban 3 napi (út). A  szigetet 
fák és erdők borítják s tó veszi körül. Az oroszok igen nagy szám
ban élnek itt s megélhetésük és foglalkozásuk eszközének a kardot 
tartják. Ha egy férfi meghal közülük s leányai és fiai maradnak, 
akkor vagyonát leányainak adják, fiainak pedig csupán kardját, 
e szavak kíséretében : Atyátok vagyonát kardjával szerezte, 
utánozzátok és kövessétek őt.

Így nevelték őket mindaddig, amíg a 300. év hónapjaiban 
keresztényekké nem lettek. Midőn azonban keresztény hitre tértek, 
a vaUás kitompította kardjukat s a hit elzárta előlük foglalkozásuk 
ajtait. Életük nehéz lett, elszegényedtek és megélhetési lehető- 
B^eik megfogyatkoztak.

Ekkor muzulmánokká akartak lenni, hogy kalandozhassanak, 
szent háborút viselhessenek és régi szokásaikhoz visszatérhessenek.

A király négy legközelebbi bizalmasát követségbe küldték 
tehát Chorezm uralkodójához. Mert független királyuk van, kinek 
neve Vladimir (WlSd. mir), ugyanúgy, ahogy a törökök királyát 
chakan-nak, a bolgárokét pedig b.. t. Itü-nak nevezik.

' A követek megérkeztek Chorezmbe és ott átadták az üze
netet. A chorezmsáh megörült elhatározásuknak, hogy mohamedán 
hitre akarnak térni és térítőket küldött hozzájuk az iszlám tör
vényeinek megtanítására. Ezután mohamedán hitre tértek.

Erős, hatalmas emberek. Gyalog messze földekre elkalandoz
nak, behajózzák a Kazár-tengert. Hajókat is zsákmányolnak és 
kincseket rabolnak. A  Pontuszi-tengeren, a tengeröböl kőszirtjei 
ellenére, egészen Kusztantínijáig (Konstantinápoly) hajóznak.

Egykor a Kazár-tengert is végighajózták és egyidőre Berdaa 
urai lettek.

Férfiasságuk és bátorságuk jól ismert. Egy-egy ember közülük 
erősebb, mint bármely nép fiai közül töbl^n együttvéve. Ha

**) Marvazi, 23. lap (szöveg), 36. (fordítás), 118— 119 (magyarázatok).



lovaik lennének és lovasok volnának, nagy ostorai lennének az 
emberiségnek*.

A  bevezető mondatok kivételével, melyek az »oroszok 
szigetéről* szólnak és a befejezést kivéve, mely a bevezetéssel 
együtt sokkal korábbi forrásokra megy vissza, az egész szöveg 
teljesen eredeti s a benne szereplő tudósítások alapján ítélve, a
X. század végére, vagy a X I. század elejére tehető. Énnek alapján 
nagyon valószínű, hogy Marvazí első forrása al-Bírúní egyik ránk 
nem maradt műve, valószínűleg a »Chorezm története*. (Mint 
Minorszkij kimutatta, Marvazí általában erősen függ al-BínínítóI.) 
Ha ez így van, akkor aUgha vonhatjuk kétségbe e szöveg szerző
jének alapos tájékozottságát és tudományos pontosságát.

Vizsgáljuk meg közelebbről az elbeszélés három fő és eredeti 
láncszemét. Ezek 1 . az öröklés szokásai az oroszoknál, 2. az oroszok 
áttérése a kereszténységre Vladimír előtt, 3. Oroszország és Cho
rezm kapcsolatai és Oroszország mohamedán hitre térése.

F. F. Minorszkij^*) &  B. N. Záhogytr^) az elbeszélés elaö 
részét hajlandók úgy tekinteni, mint jelentéktelen, sablonos, 
keresztényellenes pamfletet. E tekintetben nem érthetünk velük 
egyet. Az általános irányzaton kivül ez az elbeszélés éppen nem 
sablonos. A  Marvazí leírta öröklési szokások néprajzi szempontból 
szerföltött érdekesek és a feudális kor előtti Oroszország társadalmi 
rendszerének archaikus elemét egészen új megvilágításba helyezik. 
Az öröklés Marvazí leírta módját az összehaso^ító néprajzi elemzés 
is igazolta. A  leírás, bár igen szűkszavú és nyilvánvalóan hézagos, 
a matriarchális és patriarchális öröklési szokások közti átmenet 
egyik jellegzetes formáját tükrözi.

A  kievi államban érvényesülő keresztényeUenes törekvésekről 
szóló elbeszélést a krónika néhány adata is igazolja. A fenti elbe
szélés fényt vet Oroszország belső társadalmi éa politikai tör
ténetének a pogány időkre és a keresztény hitre térés korára 
vonatkozó főbb mozzanataira.

A  X. század folyamán Oroszország életében a politikai fej
lődés két eléggé világosan kibontakozó iránya figyelhető meg. 
Ezek az irányzatok azt a harcot tükrözik, mely a félig barbár 
kievi birodalom két fő társadalmi rendszere — a katonai rabszolga
tartó és a feudáUs-jobbágyi rendszer között dúlt. Rendkívül 
veszélyes lenne e folyamat sematizálása, mivel e korral kap
csolatosan még nem beszélhetünk a rabszolgatartók és feudáUs

**) Marvazi, 118— 119 (nangyarázatok).
* )  fi. N . Zahogyer, Jescso odao ranyeje musxulmanszkoje izveszty 'jeo 

szlavjanah i russzah IX — X. w .  (Még egy korai muzubnán tudósítás 
a IX — X. századi szlávokról és oroszokról), ÍVGO, 1943, 6. szám, 39. li^ .



urak külön osztályairól, melyek egymástól elkülönültek és egy
mással szemben álltak volna. Ugyanígy nem lehet túlságosan 
leegyszerűsítve szembeállítanunk e két említett társadalmi osz
tályt a még nagyon erős ősközösségi, patriarchális nemzetségi 
szervezettel sem.

Mindezek a társadalmi tényezők igen szoros kapcsolatban 
állnak egymással. A rabszolgatartó és feudális elemek kereszteződ
nek a nemzetségi, törzsi arisztokrácia minden képviselőjének 
gazdaságában. Ez az arisztokrácia még mindig nem szabadult 
fel a szoros, patriarchális közösségi kötelékektől. Csupán arról 
lehet szó, hogy hol egyik, hol másik irányzat vált uralkodóvá, s 
hogy az arisztokrácia egyes csoportjai a kizsákmányolásnak hol 
egyik, hol másik formájának fejlődésében voltak inkább érde
kelve és^hogy a törzsközösségi rendszernek hol egyik, hol másik 
elemét használták ki jobban.

Kétségtelen, hogy Igor és Szvjatoszlav főként azokra a tár
sadalmi tényezőkre támaszkodnak, amelyeknek érdekei a katonai 
rabszolgatartó társadalmi rendszer fejlődéséhez fűződtek.

Olga viszont, mint látjuk, az ellenkező irányzat erélyes kép
viselője. Igor és Szvjatoszlav gigászi hódító vállalkozásokat szer
veznek és harcosaikkal hazájuktól ezer meg ezer kilométemjrire 
küzdenek, ezzel szemben »Volga 6455-ben (947) Novgorodba 
ment. A Mszta mellett pogosztákat (=  adókerületeket, ford.) 
állított fel és adóbecslést végeztetett, a Luga mellett pedig kivettette 
az évi szolgáltatásokat és adót. Vadászterületei vannak az egész 
országban, úgyszintén jelzések, helységek és pogoszták*. Olga 
politikája tehát arra irányul, hogy megerősítse hatalmát a keleti 
szláv törzsek fölött, hogy szabályozza a szláv szmerdek feudális 
rendszerű szolgáltatásait s megszervezze magát a nagyhercegi 
dominiumot. Életének abban a legendás hősi korszakában, melyet 
a drevljanok feletti véres bosszúról szóló rege örökít meg, Olga 
lényegében véve szintén feudális feladatokat old meg ; szétzúzza az 
arisztokráciát és a Kievhez legközelebb eső egyik keleti szláv törzs 
földműves településére jobbágyi terheket ró. Olga külpolitikájáról 
világos képet nyújt 955-ben Cargradba tett utazása : nem félel
metes hadiflottával utazott, mint férje, hanem békés küldetésben, 
amely a fejedelemnő megkeresztelésével végződött.

A  régebbi feudális államokkal való békés szövetségi kap
csolatok megteremtése, melyet nyomon kísért ezek államvallásának 
felvétele, nem csupán az oroszországi ^feudális párt« politikáját 
jellemzi. Sok tekintetben hasonló fejlődés folyt le Magyarországon 
is. E fejlődés párhuzamait megtaláljuk a VI. században és a követ
kező századok folyamán a középázsiai barbár államok történeimé



ben is, Kínával való kapcsolataik terén.^ )̂ Alább hasonló tényekre 
bukkanunk a XI. századi chorezmi-oguz kapcsolatok elemzése 
során is.

E tény magyarázata elég egyszerű : a feudális fejlődés 
útja, mely a haladás útja volt, jóval nehezebben járhatónak 
bizonyult, a kibontakozó feudalizmus a közösségek és törzsek 
makacs ellenállásába ütközött. A növekvő osztályellentétek éle 
közvetlenül a nép ellen irányult, .s még hozzá sokkal nagyobb mér
tékben, mint az archaikus katonai rabszolgatarfó társadalom fej
lődése idején : most a feudálissá váló nemesség a jobbágjíeorba 
taszított néppel került szembe. A V I.—VIII. századi belsőázsiai 
történelemből vett egész sor példán láttuk, hogy milyen félelmetes 
és hatalmas erőt képviselt a közösségek antifeudális mozgalma és 
mennyire törvényszerű megoldás volt, hogy a feudális fejlődés 
útjára lépő, s még meglehetősen gyenge arisztokrácia külső 
hatalom segítségét vette igénybe, mely nem egyszer közvetlen, 
fegyveres beavatkozás formáját öltötte. Az archaikus nemzetségi, 
törzsi vallás szembekerült a fejlett feudális ideológiával és a hatal
mas egyházi szervezettel, amelyet az egyes népek készen vettek át. 
Ez az ellentét a feudalizmus uralomra jutásának korában fontos 
tényező volt.

Olga a kereszténység felvételével azt a már korábban,’ Igor 
idejében kibontakozó irányzatot szilárdítja meg, mely abban jutott 
kifejezésre, hogy 945-ben Igordruzsináiban jelen volt a ókeresztény 
Oroszországi, a Perun helyébe lépő kievi Szt. Iljának egyháza.

A keresztény hitre térés folyamata szükségképpen élesen 
ellenséges magatartást váltott ki a régi, katonai rabszolgatartó 
párt soraiban. Ennek tükröződése Marvazí elbeszélése arról, hogy 
a kereszténység felvétele Oroszország jövője szempontjából milyen 
vészes következményekkel járt. Ez természetesen keresztény
ellenes pamflet, de nem keleti, muzulmán, hanem orosz környezetből 
származik.

Vladimir politikája sokkal bonyolultabb és ellentmondásosabb 
elődei politikájánál. Ez érthető is : az idő a ^feudális párt« javára 
dolgozik. Míg Vladimir uralkodásának első korszakában arra 
törekedett, hogy az új viszonyok között Szvjatoszlav politikáját 
folytassa, ki a keresztényellenes törekvéseket igen erősen párt
fogolta, addig 987-ben ez a helyzet merőben megváltozik. E for
dulat egyik epizódját örökíti meg Marvazí elbeszélése is.

“ ) E  kérdésről lásd »Vojennaja gyemokratyija i probléma *genyetyi- 
rcseszkoj revoljucii* ( =  A  katonai demokrácia és a »genotikus forradalomo 
poblémája) című mxmkánkat, PIDO, 1935.. 7R. lap. 207. skk.



Az a próbálkozás, hogy a megreformált pogányság erőre 
kapjon, melyről a 980. évről szóló krónika számol be, a keresz
tények üldözése, melyre a két keresztény varég kegyetlen lemészár
lásáról szóló elbeszélés világít rá (ezeket a pogány isteneknek 
áldozták fel) (983) és végül az a kísérlet, hogy Oroszország esetleg 
mohamedán hitre térjen (986) — ugyanannak a láncolatnak a 
szemei.

Vladimír az iszlámot valószínűleg ideológiai fegyverül akarta 
felhasználni, hogy megszüntesse azt a valójában kibékíthetetlen 
forrpontra jutott ellentétet, mely főként a kievi arisztokrácia 
két érdekszférája között mutatkozott : a vallásháború dogmája és 
az iszlám országaival való szövetkezés kilátásai növelték a régi 
eUenség, Bizánc elleni hódító háborúk esélyeit, úgylátszott továbbá, 
hogy az iszlámnak mint egyháznak és vallásnak rendszere módot 
fog nyújtani a feudális jobbágyrendszer végleges megszilárdításával 
kapcsolatos belpolitikai feladhatok megoldására.

A Bulgária elleni balsíkerű hadjárat, melynek során Vladimír 
közvetlen kapcsolatba került Chorezmmel, arra ösztönözte Vladi
mírt, hogy megpróbálkozzék ezzel a politikai sakkhúzással. Ez a 
lépése azonban csak ötletszerű kísérlet volt. A Korszuny elleni 
hadjárat igen szerény és drágán kivívott sikere, mely azt mutatta, 
hogy a Chorezmmel kötött katonai szövetség gyakorlatilag nem 
sokat ér, természetesen nem járulhatott hozzá a kievi állam belső 
feszültségének enyhüléséhez, nem úgy, mint annak idején Igor 
és Szvjatoszlav hadjáratai. Másfelől az idő igazolta azt is, hogy 
Oroszország mohamedán hitre térítésének terve ideológiai szem
pontból sem reáUs. Az iszlám, a maga idegen kultikus nyelvével, 
valójában nem versenyezhetett a kereszténységgel, melynek az 
Oroszországgal ethnikaüag és kulturálisan szoros kapcsolatban áUó 
délszláv országokban ezidőtájt már sokszázados hagyománya volt. 
Ezenfelül a kereszténység megteremtette a szláv írásbeliséget éa 
irodalmat is, mely minden orosz számára hozzáférhető volt. A 
kereszténység ilyenformán Oroszországban már mély gyökeret vert.

Vladimír ilyen körülmények között merész és egyedül helyes 
megoldást választott: szakított az iszlámmal. (Az iszlám uralma 
3^t jelentette volna, hogy Oroszország a keleti muzulmán hatal
mak eszközévé váUk s hogy Oroszországban a már reménytele
nül túlhaladott katonai rabszolgatartó társadalmi rendszer szilárdul 
meg.) Vladimír végleg a kereszténység és ennek megfelelően a 
feudalizmus oldalára áUt.

Teljesen jogos az a feltevés, hogy közvetlenül Oroszország 
keresztény hitre térése után, az ekkor folyó kilencéves ádáz orosz
besenyő háború (988— 997) (»be bo raty velika besz pcresztaní« =



állandó nagy harc dúlt szüntelenül), melyben a besenyők mimlvíV.'f' 
támadó félként lépnek fel, s mely arra kényazerítette Vladiinirl, 
hogy sietve kiépítse Kiev alatti védelmi vonalait, szoros kapcsolatban

78. ábra. Beleüli (a  kapuhomlokzat teljes látképe).

áll ezekkel az eseményekkel. Al-Bekrí utal arra, hogy a besenyők 
chorezmi hittérítők befolyására kb. ezidőtájt tértek mohamedán 
hitre. Rendkívül érdekes az a dátum, amikor a krónikában az 
orosz-besenyő harcra vonatkozó tudósítások megszakadnak. Ez 
az év 997. Mámún ibn-Mvhammed chorezmsáh halálának éve.



Ennek révén igen nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a 
besenyő támadásban Chorezm merőben ellenséges akcióját kell 
látnunk, melynek az volt a feladata, hogy Oroszországot kiszorítsa 
a chorezmiek volgai érdekszférájából. Ez az akció volt a felelet a 
Vladimir vallási és diplomáciai irányvonalában bekövetkezett 
fordulatra.

A kor viszonyai alapján nagyon is érthető, hogy Mámún 
utóda véget vetett a háborúnak. Egyfelől, mint akkoriban rend
szerint lenni szokott, az új uralkodó trónraléptekor szükségképpen 
a belpolitikai feladatok kerültek előtérbe ; másfelől pedig a Mámún 
kitűzte feladat lényegében már megoldódott : Chorezm helyzete 
a Volga alsó folyása mellett megszilárdult. Oroszország és a 
volgamenti chorezmi birtokok közé az erős besenyő ütközőállam 
ékelődött be.

1946-ban végzett régészeti munkálataink során érdekes anya
got találtunk, mely arra mutat, hogy Chorezm volgamenti katonai 
és politikai vállalkozásai milyen komolyak és tartósak voltak.

Az Usztyurt délkeleti részén légi felderítéseink során hatalmas 
útvonalat fedeztünk fel, melyet kőből készült, pompás karaván- 
szerájok és'kőből kirakott kutak díszítettek. Ez az út Urgencsből 
az Emba alsó folyása felé vezetett, kb. arra, amerre 922-ben Ibn- 
Fadlán haladt.

»A chorezmsáhok útjának* karavánszerájai közül különösen

79. áj^a. Beleüli. A  kapuhomlokzat egy része.



kiválik egy pompás épület, amelyet most Beleüli néven ismernek. 
Az építmény négy, faragott kőből kirakott kútnál fekszik. 
A kutak mindegyike körül kőlapokból készült téglalapalakú kerítés 
terül el. E kőlapok mérete 8 X 8—6 X 8 méter. A  kerítésen belül 
az egyes kutak mellett kőtömbből kivájt nagy itatóvályú fekszik. 
Maga a karavánszeráj épülete zöldes, meszes tufakőből készült 
csinos építmény, négyzetes alaprajzzal, sarkain kerek dekoratív 
tornyocskákkal és magas kőkapuzattal. A  homlokzatra az ívalakú 
boltozat mindkét oldalán oroszlánok vannak vésVe, ezeket lapos 
reliefek díszítik, archaikus »szászánida« modorban.

Az épület belső alaprajza téglalapalakú.. A falak mentén két 
emelet magasságban kis szobák (hudzsr) terülnek el, az épület 
hátsó részén pedig néhány nagy terem húzódik végig. A kapu
homlokzattal szemben kisebb udvar fekszik, melyen belül kiapadt 
kút (=  hauz) nyomai láthatók.

Az a gyér kerámiai anyag, amit a romok között gyűjtöttünk, 
keveset mond. Zöldesbama és szürke kora középkori máznélküli 
edények töredékei ezek, melyek foként a X —XI. század chorezmi 
kerámiájára emlékeztetnek. Mázas kerámiákat egyáltalában nem 
találtunk. Ez alátámasztja a már jelezett datálást ; a X —XJ 
században a mázas edények Chorezmben még egyáltalában nem 
nagy százalékban fordulnak elő, a XIT. századtól kezdve viszont 
már igen nagy tömegben találhatók.

A legközelebbi építészeti analógiák a XI. századra utalnak. 
Noha Belső-Ázsiában ilyen korai kőépítményeket nem találunk, 
mégis az égetett téglából készült épületek közül mind alaprajzát, 
mind a kapuhomlokzat stílusát, mind pedig a boltív hajlását 
tekintve a beleulival valószínűleg legközelebbi rokonságban álló 
épület a X I. századi ismeretes karavánszeráj, a Buchárá közelében 
fekvő Rabát-í-Malik (kb. 1078).

Lentebb látni fogjuk azonban, hogy a XI. század második 
felének történelmi viszonyai között Chorezm uralkodói semmi
képpen sem fejthettek ki ilyen nagyszabású építészeti tevékeny
séget. Chorezm ugyanis ebben az időben a szeldzsuk állam távoli 
provinciája lett és másodszori összeomlását még éppen, hogy csak 
kiheverte. Ilyenféle építő tevékenységre nézve kedvező viszonyok 
csak a X II. század második felében alakulnak ki ismét. A kerámiai 
anyag és az épület formai sajátságai révén ezt az időpontot teljesen 
valószínűtlennek kell tartanunk. Ezért Beleüli épületét igen nagy 
valószínűséggel a X. század végére, I. Mámún ibn-Muhammed 
uralkodására, vagy a XI. század elejére, II. Mámún íbn-Mámún 
korára datálhatjuk. Beleüli azonkívül, hogy a kora középkori 
chorezmi építészet és a monumentális díszítő szobrászat pompás



emléke, a legrégibb ilynemű emlék Belső-Ázsiában : a chorezm
sáhok volgamenti magy királyi útjának* építménye, amely út 
méreteiben nem marad el a régi perzsák ^királyi útjai* mögött. 
Ezért bízvást állíthatjuk, hogy Chorezmnek a X. században és a
XI. század elején a Volga-mentén komoly érdekköre volt, b hogy 
itt egy erős chorezmi-kazár birodalom alakult ki. E birodalom 
további fejlődését a XI. század közepének azok a félelmetes ese
ményei szakították meg. amelyek a szeldzsuk hódítávssal álltak 
kapcsolatban

3.

A X. század 80-as éveiben a Volga-mentén kivívott győzelmek 
magában Chorezmben is éreztették hatásukat. A 995. évi politikai 
eseményekre gondolunk, melyek, keleteurópai hátterüket nem 
számítva, mint belső villongás, jelentéktelen epizód valahol távol, 
a »muzulmán világ* határán, két félreeső, független fejedelemség 
között zajlottak le. Urgencs, meíy a hatalmas arali-volgamenti 
hatalom fővárosa lett, ennek révén befolyást gyakorol Belső-Ázsia 
ügyeiben is. Belső-Ázsiában ezidőtájt a Számánidák birodalma 
haláltusájának végső napjait éli. A feudális szétesés messze előre
haladott folyamata, a provinciák helytartóinak önálló uralma
— ezek ügyet sem vetettek az utolsó Számánidák látszathatalmára
— a török származású s nemrég még rabszolga gaznai Szebük- 
Tegin államának rohamos fejlődése, erőgyűjtése, az a mélyreható 
társadalmi válság, amely a Számánidákat minden lehetséges belső 
támaszuktól megfosztotta, előkészítette annak a hódításnak sikerét, 
melynek során Bogra török,kán, a Karachánidák keletturkesz
táni dinasztiájának egyik tagja, Transzoxániát elfoglalta. 992-ben 
a Számánida Núh ibn-Naszr fővárosa, Buchárá elvesztése után 
Ámulba (Csárdzsou) menekül. A  győzelmes hódítók elleni küzdel
mét innét igyekszik megszervezni.

Chorezm mindkét uralkodója segítségére siet. Núh a segítség 
fejében Chorászánban két nagybirtokot ad át’nekik : Abú Abdal- 
láh Muhammed chorezmsáh Abíverdet, Urgencs emírje, Mámún 
ibn-Muhammed pedig Neszát kapja meg. Mint annakidején V. V. 
Bartold megjegyezte, ez az eljárás Chorászán engedetlen ural
kodója, Abú Ali ellen irányult. Jellemző, hogy Abú Ali ellent
mondás nélkül átengedi Neszát Mámúnnak, de Abíverdbe nem 
hajlandó beengedni Abú AbdaUáh meghatalmazottjait. Abú All 
igen járatos volt a politikai intrikában s nyilvánvalóan nem sokat 
törődött névleges feljebbvalója akaratával. Ezzel a ténykedéssel 
hangsúlyozza, hogy Belső-Ázsia északi részén elismeri ezt az új 
politikai hatalmat, mellyel szövetkezve később igen jól járt.



Gardízí elbeszélése szerint a lázadó Abú Ali, miután 995 
tavaszán a Núh vazallusaként és hadvezéreként fellépő Szebük- 
Tegin csapatai tönkreverték, először Rejbe menekült, innét pedig 
Nísápúr felé igyekezett. Közben azonban Szebük-Tegin fia, Mah
múd kezébe került, s végül is kis csapattal Chorezmbe, Mámún 
védőszárnyai alá sikerült menekülnie. Hazáraszp alatt azonban 
elfogták a chorezmsáh csapatai és Kátba vezették. Ez alkalmul 
szolgált arra, hogy végleg eldőljön az a küzdelem, amely a két 
chorezmi állam között folyt : Al-Mámún csapatai bevették Kátot, 
megszabadították Abú Alit, akit Mámún Urgencsben nagy diadal
lal fogadott. Urgencsbe vitték a foglyul ejtett utolsó Afrígidát 
is. Mámún halálra ítélte régi ellenségét s miután Chorezm mindkét 
felét jogara alatt egyesítette, fölvette a chorezmsáh régi címét.

I. Mámún uralkodását, mely viharos, véres hadiesemények, 
távoli hadjáratok, bonyolult politikai cselszövények halmaza volt, 
idősebb fia, Ali ibn-Mámún rövid ideig tartó uralkodása után, 
másik fia, Mámún ibn-Mámún uralkodásának ragyogó korszaka 
követi.

II. Mámún trónralépése al-Bírúní életében nagy fordulatot 
jelentett. A sáh a szániűzötte 1010-ben visszahívja hazájába, maga 
mellé veszi s első politikai tanácsadójának teszi meg. Bírúni ezen
felül vezető tagja lesz Mámún udvari ^Akadémiája* ragyogó 
tudós körének, melynek dísze a chorezmsáh által odacsalogatott 
buchárai Abú Ali ibn-Színá (Avicenna), a lángeszű természet- 
tudós, orvos és filozófus, aki később az európai természettudomány 
fejlődésére igen nagy befolyást gyakorolt.

Mámún »Akadémiájá«-nak tagja lesz Abu-l-Haszan Chammár, 
a tudós orvos, Abú-Szahl Maszíhí, a filozófus és még egész sor más, 
kevésbbé ismert tudós is.

Mámún »Akadémiájá«-nak megteremtése nem a felvilágosult 
chorezmsáh véletlen ötlete volt. A  chorezmi tudomány már jóval 
előbb kimagasló helyet foglal el a Kelet tudományának történeté
ben. A  muzulmán kor előtti, ókori és Afrígida Chorezm tudomá
nyáról keveset tudunk. Az anyagi kultúra emlékeinek figyelmes 
elemzése révén azonban megállapíthatjuk, hogy az exakt tudo
mányok és a természettudományok Chorezmben már akkor is 
igen magas fejlettségi fokot értek el : az . építészeti arányok 
pontos kánonai, á gondos építészeti számítások, a nagysza
bású öntözőberendezések, amelyeket a terep gondos feltér
képezése nélkül nem lehetett volna létrehozni, a Bírúní emlí
tette chorezmi naptár és a részletekbe menő csillagászati ter
minológia, a toprak-kalai falfestményeken látható festékanyagok 
gazdagsága és változatossága és az ott talált pompás ókori üveg :



mind-mind elképzelhetetlen lett volna fejlett geometriai, trigono
metriai, csillagászati, topográfiai, vegytani, ásványtani ismeretek 
nélkül. A  chorezmi kereskedők távoli utazásaira, melyekről az 
arabok és kínaiak egyaránt beszámolnak, szintén csak alapos és 
gazdag földrajzi ismeretek birtokában kerülhetett sor. Midőn pedig 
a késői Afrígida Chorezm az arab kalifátus államrendszerének 
tagja lesz, tudósai egy csapásra kimagasló, sőt, a legkimagaslóbb 
helyet foglalják el az úgynevezett »arab tudomány* megalkotóinak 
sorában. Ez a tudomány csak nyelvében volt arab (az arab saját
ságos szerepet töltött be, a »Kelet latinjai lett). Az arab tudomány 
megteremtői azonban valójában Irán, a Kaukázuson túli vidék, 
Kis-Ázsia, Belső-Ázsia, később pedig Spanyolország tudósai voltak.

A V III. század vegére és a XI. század elejére tehető az 
»arab« matematika és matematikai földrajz megalapítójául elismert 
chorezmi Muhammed ibn-Muszá al-Chorezmí élete és tevékeny
sége. Az ő nevének eltorzítása az »algoritmus« matematikai ter
minus (=  valamely számtani feladat általános megoldása), s 
egyik matematikai tanulmányának címszavából (»A1-Dzsabr«) 
származik az algebra szó is. Al-Chorezmí, aki nemcsak matematikus, 
hanem csillagász, geográfus és történész is volt, Al-Mámún Abbá- 
szida-kalifa udvaránál igen fontos szerepet játszik. Általánosan 
elismert tény, hogy műveiben az indiai algebrának és a görög 
geometriának azt a szintézisét sikerült megalkotnia, mely a modem 
számtantudomány alapjául szolgál. De vájjon csupán Al-Chorezmí 
egyéni alkotása volt-e ez? Chorezm antik és Afiígida kultúrájának 
az előző oldalakon vázolt története alapján megállapíthatjuk, hogy 
al-Chorezmí nemcsak mint sajátos matematikai lángelme tudott 
elérni ilyen eredményeket, hanem azért is, mert a sokszázados 
hagyományokra visszatekintő chorezmi matematikára támaszkod
hatott, amely az öntözés, az utazások, az építészet és a keres
kedelem gyakorlati szükségleteinek talajából nőtt ki.- Ez a tudo
mány (ugyanúgy, mint a toprak-kalai festmények ia) a görög és 
indiai művelődés legszebb hagyományaiból merített s alkotó 
módon ezeket fejlesztette tovább. Ezzel a fejlett chorezmi mate
matikai tudománnyal. ismertette meg al-Chorezmí a féUg barbár 
arabokat, később pedig, latin fordításokban, az európai tudós 
világot is.

Egyik tudósítás szerint al-Chorezmí, mint földrajztudós, 
tagja volt a kalifa Kazáriába küldött követségének is. A V iíl. és 
IX . század határán élt chorezmi tudós e szerepe nagyon is érthető. 
Jogos az a feltevés is, hogy éppen ő alkotta meg Kelet-Európa 
földrajzának és néprajzának azt a vázlatát, mely mint változat
lanul ismételt archetípus, az erre a vidékre vonatkozó későbbi



arab földrajzi müvek mmdegyikében felbukkan. V, V. Bartold 
szakavatott megállapítása szerint az ő »Kitáb Szúrat al-Ard«-ja 
»A világ képe<( című könyve szolgált az »arab földrajztudomány 
alapjául«.“2)

A chorezmi tudomány al-Bírúni műveiben éri el csúcspontját 
Az ő személyében a középkori Kelet nagy enciklopédistája áll 
előttünk, aki csillagász, földrajztudós, mineralógus, etnográfus, 
történész és költő egyszemélyben. Tollából a tudbmány kiUönféle 
ágait felölelő egész sor alapvető értekezés került ki. Ezekben nem- 
csupán mint kimagasló tudós és elsőrendű kutató mutatkozik be, 
hanem mint önáUó gondolkodó is, aki a tudományban új utakat 
tört. Az a felismerése, hogy a geocentrikus és heliocentrikus világ
kép egyformán jogosult, igen nagy lépés előre, ha az »arab« tudósok 
körében uralkodó Ptolemaiosz-féle felfogásra gondolunk. Az észak
indiai síkság történetére, valamint az Amu-darja folyásának meg
változására vonatkozó történelmi és geológiai elméleteivel messze 
megelőzi az akkori tudományt, s a mai tudományos felfogáshoz 
áll közel. Ránkmaradt Bírúní »A1-Átár al-Bákija« című korai 
műve is, mely a világ népeinek időszámításáról szóló értekezés. 
Ez a tanulmány a chorezmi tudós rendkívül széleskörű művelt
ségéről tanúskodik s a különféle népek műveltségének, filozófiájá
nak, csillagászatának és vallásának történetére vonatkozó adatok 
elsőrendő kútfeje. Matematikai és leíróföldrajzi értekezése (i)Masz'úd 
kánonja«) és az egyes földrajzi pontok helyének meghatározására 
vonatkozó rövid kalauza, amely geodéziai adatokon kívül törté
nelmi és földrajzi adatokat is tartalmaz, még mindig kiadatlan. 
Nemrég jelent meg nyomtatásban Bírúní ásványtani munkája. 
Bírúní jelentős műve, »India története«, melyet Sachau adott ki, 
arról tanúskodik, hogy a szerző jól ismerte az egyes indiai nyel
veket és az ország szokásait, a rendkívül gazdag szanszkrit tudo
mányos irodalmat, valamint India földrajzát és történelmét is. 
Műve, mely a történelmi és néprajzi monográfia ragyogó példaképe, 
a középkori irodalomban példa nélkül áU. Bírúní »Chorezm tör- 
ténete« című müve nem maradt ránk ; valószínűleg elveszett, 
vagy még nem akadtak nyomára. Azokból a töredékekből ítélve 
azonban, melyek Bej hakínál és Bírúnínak az időszámításokról 
szóló monográfiájában találhatók, ez a műve is elsőrendű fontos
ságú volt.

Bírúní külön történelmi művet szentel Mukanna lázadásának, 
mely Belső-Ázsiában a VIII. század folyamán az egyik legnagyobb 
népi mozgalom volt. Ez a műve azonban szintén nem maradt ránk.

**) Hudúd al-Álem, 8. lap.



Ügylátszik Bírúní éppúgy, mint al-Chorezmí a keleteurópai 
földrajz és néprajz megírása, a muzulmán Kelet országainak a 
szláv és más keleteurópai népekkel való megismertetése terén 
különleges szerepet játszott. Teljesen jogos az a feltevés, hogy az 
arabok éppen Bírúní révén szereztek először tudomást a normán 
varégekről, valamint a »sötétség országának* népeiről — az 
európai és ázsiai sarkkt^ri lakosságról.

Fentebb már utaltunk arra, hogy éppen Bírúní »Chorezm 
története® című művére vezethetők vissza azok a rendkívül becses 
adatok, amelyek a kereszténység felvételét megelőző időkben 
Chorezmnek Oroszország történetére gyakorolt befolyásáról tanús
kodnak. Ezeket az adatokat Marvazí és Aufí őriztek meg részünkre.

Bírúní nem sok időt töltött hazájában. Nem volt hosszú 
életű Mámún »Akadémiája« sem.

Üj, félelmetes politikai viharok közeledtek.
A Számánidák államának örökébe lépő új, korai feudális 

zsarnoki uralom feje, a gaznai Mahmúd, aki a török testőr-rabszol- 
gák soraiból származott, uralma alá hajtotta a mai Afgánisztán 
és Irán egész területét s lábát Chorezmben is meg akarta vetni. 
1017-ben II. Mámúntól azt követeli, hogy a chorezmsáh udvarába 
gyűjtött híres tudósokat küldjék el Gaznába. Mámún kénytelen 
volt ebbe beleegyezni. A  tudósoknak azonban nem nagy kedvük 
volt ahhoz, hogy a tudatlan zsarnok udvarába menjenek. Ezért 
Abú Szahl Maszíhí és Avicenna elmenekülnek Chorezmből. Maszíhí 
a sivatagban pusztul el, Avicenna pedig Gurgánban, Hamadánban 
és Iszfáhánban húzódik meg.

Bírúní sorsáról nincsenek biztos adataink. Egyesek szerint 
követte Mahmúd utasításait, mások szerint viszont nem tett 
eleget a parancsnak és Chorezmben maradt. Az a lázadás azonban, 
amelyet Chorezmben Mahmúd ügynökeinek aknamunkája készített 
elő, 1017-ben Mámún bukását okozza. Chorezm a gaznai hódító 
igájába kerül s ennek folytán Bíiúní Mahmúd fővárosába állítólag 
már mint fogoly került. Gaznához és Mahmúd szultán udvarához 
fűződik a nagy tudós életének utolsó harminc éve.

Mahmúd pártfogoltja, aki az urgencsi trónon Mámún örökébe 
iéjxítt, a szintén rabszolgasorból felemelkedett hajdani török 
testőr, Altuntas, mint Gazna hatalmas, de azért hűséges vazallusa, 
nagyon hamar, bár csak nagyon óvatosan, önálló politikát kezd 
folytatni. Ebben elődei politikáját követi. Politikája sok tekintet
ben I. Mámúnnak a Számánidákkal szemben alkalmazott poli
tikájára emlékeztet.

Altuntas utóda, Hárún alatt Chorezm kimondja Gaznától 
való függetlenségét. De még ugyanabban az évben, 1034-ben,

18 To liztov  : A z  ősi Chorezm



amikor e nyilatkozatra sor került, miiia Uliurezm, mind nnij'.a
a Gaznevidák állama is, óriási kataszrófa áldozata Níh/. a
veszedelmet a török törzsek hódító hadjárata zúdítja rájuk, mrly 
nek élén a szeldzsukidák befolyásos oguz arisztokrata (.saládju. 
állott.

4.

A jangikenti oguz jabguk történetét ott hagytuk abba, 
amikor államuk, mint Chorezm hatalmas versenytársa, virág
korának teljében, hadat indított az Aral-tó és a Kíispi-tó menti 
sztyeppék feletti uralomért.

A  jabguk állama a X I. század első felében, miután Chorezm 
elleni harcában vereséget szenved, mélyreható társadalmi és poli
tikai válságba jut.**) Az események fő mozgató erejévé az az ellentét 
válik, amely egyfelől a nagy, állattenyésztő arisztokrácia, másfelől 
pedig az oguz városok lakói, a »jatukok« között állt fenn. Az 
arisztokrácia érdekei azt kívánták, hogy a belsőázsiai oázisok és 
városok közti kereskedelmi kapcsolatok továbbfejlődjenek, a lete
lepült oguz népi tömegek viszont régi vegyes gazdálkodásukhoz 
ragaszkodtak. A kettőjük közti küzdelem, melyről csupán gyér és 
töredékes tudósítások maradtak ránk, rendkívül éles formákat 
ölt. A nomád nemesség és az őt támogató törzsi csoportok, akik 
minél több legelőt akartak szerezni, önhatalmúlag továbbhajtják 
állataikat a jabgu állam határain túl, muzulmán területekre, 
Buchárá vidékére, a Karachánidákhoz, Chorezmbe, a Hárún 
védnöksége alatt álló területre éa még tovább, Chorászánba. 
Emiatt összetűzésre kerül a sor a nemesség, másfelől a jangikenti 
jabgu Ali, valamint fia és uralkodótársa, Dzsend helytartója, 
Sáh-Melik között.

Ez a küzdelem eleinte Sáh-Meliknek kedvez és az oguz fel 
kelők, élükön a szeldzsukokkal kénytelenek Chorezmbe menekülm.

Ekkor azonban fordulat áll be. A szeldzsukok megverik és 
lemondásra kényszerítik Sáh-Meliket. Tevékenységük súlypontja 
ekkor Chorászánba tevődik át, ahol uralmukat egész sor városra 
kiterjesztik. 1040-ben pedig, nnután a Dendánakán közelében, 
Mérv és Szerachsz között vívott csatában tönkreverik a gaznai 
Masz’úd csapatait, megszerzik a Gaznevidák összes birtokait és 
megvetik a szeldzsuk birodalom alapjait.

Masz’úd a Hzeldzaukok elleíii InizíUilinéhen ezek elli-n-
ségével, Sáh-Melikkel próbál szövetbógn; lépni és invo8/titúiát ad 
neki Chorezm fölött. 1041 elején Sáh-Melik Chorezm lölött meg-

Lús<l ; vííorodtt guzov« ( — A púzok vámsai*) címii munkánkat,
85. skk.



r>. t é r k é p .  Chorezm, az oguzok és Oroszország a X I. században. 
1. A nomád oguzok és besenyők települési helyei; 2. az oguz jabguk állama 
a X I . század első felében; 3. nz oguz-besenyólelepiÜések központjai; 4. 
Chorezm; 5. a bizánci birodalom határa; 6. a bizánci birodalom határa az 
oguz vándorlás előtt; 7. az oguzok és besenyők’ kóborlásai és hóditó had

járatai; 8. a kimak törzsek széttelepülései és hadjáratai.



szerzi az uralmat, elűzi Hárún utódát, Iszmáílt és mint a rövidéletű 
oguz-chorezmi királyság feje, 1044-ig uralmon marad. Ez a király
ság, rövid időre, az események folyásában oly jelentős tényezővé 
vált, hogy a Masz’úd megingott gaznai trónján óoronkövetkezŐ 
Maudúd, a Gaznevida-dinasztia harmadik tagja, Sáh-MeÜket 1042- 
ben szuverén urának ismeri el.

A  győzelmes szeldzsukok azonban ebbe természetesen nem 
nyugodhattak bele.

1044-ben a szeldzsuk csapatok elfoglalják Chorezmet éa 
elűzik Sáh-Meliket. Sáh-MeHk reménytelen küzdelmét Iránban 
próbálja továbbfolytatni, de ott nemsokára meghal. A  chorezmi 
állam ezzel megszűnik.

A  következő ötven év Chorezm történetének sötét korszaka. 
Mírchond krónikájából arról értesülünk, hogy 1065 körül a szeld
zsukok ellen Chorezmben hatalmas felkelés tör ki, melynek élén 
Fagfúr, Dzsázi és al-Kafsat állanak. E lázadás megtorlására Alp- 
Arszlan szeldzsuk szultán büntető expedíciót küld Chorezmbe.

érdekes az első lázadó vezér : Fagfúr neve. (Ez a név nem 
más, mint a Bagpúr cím arab átírása s jelentése =  a [nap] isten 
fia). Ezt a címet, mint láttuk, az Afrígidák korában a világi had
vezér-király viselte. Nem lehetetlen, hogy e névadás a régi dinasztia 
visszaállítására irányuló utolsó kísérletre utal.

Ha ezenfelül még megemlítjük azt is, hogy a V lií. század 
folyamán e címet a közösségek antifeudális mozgalmának vezérei 
viselik, akkor igen valószínűvé válik, hogy az 1065, évi események
ben a korai középkori antifeudális mozgalmak utolsó feUobbanását 
keU látnunk.

Alp Arszlan leveri a lázadást és hel3rreállítja a Szeldzsukidák 
szuverénitását Chorezm felett. Chorezm néhány évtizeden át a Szel- 
dzsukida-birodalom távoli provinciája marad. A  XI. század 
második felének folyamán Chorezmben egész sereg helytartó váltja 
egymást, köztük szeldzsuk királyfiak is.

De bármilyen hatalmas és pompázó volt is a hódítók Kás- 
gartól Kis-Ázsiáig terjedő birodalma, természetében rejlett, hogy 
nem lehetett hosszú életű. A feudális gazdasági rend megszilárdu
lásának fentebb jelzett folyamatai a szeldzsukidák alatt fejeződ
nek be.

Míg elődeik idejében a katonai-hűbéri rendszer viszonylag 
lassan fejlődik, mivel a társadalomnak csupán felső rétegét öleli fel, 
s a társadalmi viszonyokat rendkívül megbénítják a feudálizmus 
előtti csökevények, addig a szeldzsukok alatt a feudális földbirtok
lás, mely a hűbéri ajándékozások (iktá) rendszerén épült fel, az 
egész társadalomszerkezetre kihat. Az iktádár vagy muktaí, a



hűbéri birtok tulajdonosa lesz az uralkodó osztály fő alakja : a 
függőségi viszonyba került paraszt, aki az iktá-ul juttatott földeken 
telepszik meg s a föld használatáért szolgáltatáso^a van kötelezve, 
lesz a fő termelő. A  hadsereg, az államapparátus, a központi és helyi 
közigazgatás, mind-mind az iktá-rendszeren alapszik, ami feltét
lenül elősegítette az állami élet területén mutatkozó centrifugális 
törekvések igen nagyarányú kibontakozását. A  sok-sok szeldzsuk 
királyfi és h^vezér a birodalom egyes részein gyakorlatilag önálló 
uralkodó lesz s legfelső szeldzsuk szultánok uralma már a XII. 
század elején egyre inkább konvencionálissá válik.

A  szeldzsuk birodalom keretei közül kiemelkedő és egyre 
jobban és jobban megerősödő vazallus áUamok sorában egyik 
legelső hely Chorezmnek jut. Chorezm urai, a Szeldzsukidák vazal
lusai és pártfogoltjai, újból felveszik a chorezmsáh régi elmét éa 
biztosítják hatalmuk öröklődését.



XI. FEJEZET 

CHOREZÍkI NAGYSÁGA* ÉS BUKÁSA

1.

A X II. száztiara esik a szeldzsuk hódítás súlyos következ
ményeit gyorsan kiheverő Chorezm politikai hatalmanak lassú, 
de állandó emelkedése. I. Kutbeddín Muhammed ibn-Anustegiik 
(1117— 1127), aki éppúgy, mint annakidején Altuntas, a testőr
rabszolgák soraiból került ki és Irán, valamint Belső-Ázsia hatalmai 
török uralkodóinak pártfogoltja volt, Altuntashoz hasonlóan, a 
Mámúnidák hagyományos politikájának ügyes és állhatatos foly
tatója lesz.

Már I. Muhammed kezdeti ténykedéseiben felismerhetjük 
azt a politikai célkitűzést, melyet később fia, unokája, dédimokája 
és ükunokája teljesen valóra váltottak. Muhammed szívósan és 
sikeresen védi ki azokat a támadásokat, melyeket az Aral-tó menti 
egyesült török törzsek, valamint a jangUienti jabguk széteső 
államának egyes részei ellene indítottak, miközben a Kaspi-tóhoz 
vezető régi chorezmi utak mentén megszervezi Mangislak elleni 
hadjáratait.

Fia, Atszyz ragyogó uralkodását (1127— 1156) viharos esemé
nyek rázkódtatják meg. Atszyznek mindig sikerült kibúvót találnia 
a félelmetes külső e r^  : saját feudális ura, az utolsó >nagy Szel- 
dzsukida«, Szandzsar szultán, valamint a Belső-Ázsiába behatolt 
keleti hódítók, a karakitajok között. Néha elismerte Szandzsar 
fennhatóságát, néha pedig nyiltan felkelt ellene, nem egyszer, ha 
nem is formáUs, de mindenesetre tényleges szövetségben Szandzsar 
ellenségeivel, a karakitajokkal. Ezeknek adófizetője volt, de ezt a 
kötelezettségét összhangba tudta hozni a Szeldzsukidák Chorezni 
fölötti formális fennhatóságával.

Ugyanekkor szívósan és kitartóan megvalósítja* földszerző 
poUtikáját« is : megkaparintja azokat a földeket, melyek súly
pontja gazdaságilag r é ^ l  fogva Chorezm felé esik. Mangislakra 
kiterjeszti Chorezm fennhatóságát ; valószínű, hogy erre az időre



tehető a források említette egész sor itteni város építése is. Dzsend 
vidékét szintén m'alma alá hajtotta. Chorezm fennhatósága ural
kodása végén kiterjed a Kaspi-tótól a Szir-darja alsó és középső 
folyásáig nyiiló hatalmas területre s így Belső-Ázsia egész észak- 
nyugati része egyesül.

Ugyanilyen jelentős személyiség Atszyz unokája, Aláeddín 
Tekes ibn-IlArszlan is (1172— 1200). Míg Atszyz Chorezm tény
leges függetlenségének éa nagyhatalmi politikájának alapjait 
vetette meg, addig Tekes a középkori chorezmi birodalom igazi 
megalapozója. 1194-ben a chorezmsáh csapatai döntő ütközetben 
szétverik Togrul, az utolsó iráni Szeldzsukida hadseregét és meg
szilárdítják Chorezm Irán feletti fennhatóságát. 1195-ben Nászir bag
dadi kalifa vereséget szenved a chorezmsáh ellen vívott csatában 
és elismeri Tekesnek Irák keleti (perzsa) része feletti fennhatóságát. 
A karakitajok ellen viselt keleti hadjáratok során Tekes előtt meg
nyílik a Buchárába vezető út. Valószínű, hogy Tekes uralkodá
sának idejére vonatkozik Gamáti homályos tudósítása, mely 
szerint Aláeddín chorezmsáh negyven évig harcolt a gúzok ellen 
a Volga alsó folyása mentén Szakszin városáért, amely minden 
valószínűség szerint a régi kazár Itil helyén állott.

Tekes fia és utóda II. Aláeddín Muhammed betetőzi atyja 
művét (1200— 1220). Szívós éa sikeres harcot vív a karakitajok 
ellen, elhódítja tőlük Szamarkandot és Otrárt (a Szir-darja középső 
folyásánál), hatalmát kiterjeszti a messze fekvő Gazna területére 
(Afgánisztán déli részén), leigázza Nyugat-Iránt és Azerbajdzsánt, 
merész hadjáratot indít Desti Kipcsak (a mai Kazahsztán) távoli 
sztyeppéinek mélyébe.

A karakitajok elleni háborúja a karakitaj birodalom buká
sával végződött. Muhammed felveszi a »II. Alexandrosz* címet 
udvaránál aranydobokon naponta huszonkét leigázott ural
kodó vagy ezek túszként visszatartott fiai dobolnak hajnali 
ébresztőt.

Muhammed terv bevette azt is, hogy megsemmisíti az Abbá- 
szida kalifa hatalmának még meglévő maradványait. A kalifa a 
muzulmán világ katonai és politikai tekintetben gyenge, de jelentős, 
hagyományos ideológiai befolyással rendelkező névleges szuverén 
ura volt. Nászir kalifával szemben Muhammed saját hely
tartóját ülteti trónra, ki a negyedik kalifa, Ali, Da próféta veje* 
utóda volt. Ilyenmódon az Abbászidákkal szemben régóta ellen
séges magatartást tanúsító síita csoportokkal lépett közösségre. 
Muhammed hadserege hadjáratot kezd Bagdád ellen. Ez a támadás 
azonban többek között azéit is kudarcba fulladt, mivel a korán 
beköszöntő tél hóval födtt l»i :i hágókat é.s (‘'/enkívül olyan hírek



érkeztek, hogy a chorezmi birodalom keleti liatáraiii mongol csa 
patok jelentek meg.

Ezek az Atszyz-Tekes-Muhammed alatti chorezmi birodalom 
külpolitikai történetének főbb vonásai addig az időpontig, amikor 
a birodalom tragikusan elbukik a mongol hordák csapásai alatt.
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7. t é r k é p .  A chorezmsáhok államának növekedése a X I I — X III .  szá
zadban.

1. Chorezm területei I. Kutbeddín Muhammed alatt (1127-ig) ; 2. az Atszyz 
(1172— 1156) által Chorezm/iez csatolt területek; 3. az Il-Arszlan (1156—  
1172) által Chorezmhez csatolt területek; 4. a Tekes (1172— 1200) által 
Chorezmhez csatolt területek; 5. a I I .  Muhammed (1200— 1220) által 

Chorezmhez csatolt területek; 6. a chorezmsáhok hadjáratai.

Ezek mögött a külső események mögött a középkori Chorezm 
gazdasági hatalmának erőteljes fellendülése rejlik, melyre a régé
szeti emlékek derítenek élénk fényt.

Ezek vizsgálata révén szinte kitapinthatjuk e hatalmas feu
dális monarchia csontvázának ránkmaradt csontjait. Szinte előt
tünk folynak le az öntöző művek kiépítésével kapcsolatos nagy
arányú munkálatok, amelyek újból többszázezer hektár földet



tesznek termckeimyé ; a sivatag szélén, a határ mentén erődöket 
építenek, kiépítik a Chorászánba, Transzoxániába, a Desti Kipcsak 
sztyeppéinek mélyébe vezető hadászati és kereskedelmi utakat ; 
a városi élet, a kézműipar, a kereskedelem újból felvirágzik, pompás 
és gazdag fejlődésnek indul a )>chorezmi reneszánsz® művészete is, 
mely rendkívül nagy hatást gyakorolt Belső-Ázsia, Irán éa a Volga- 
mellék művészi kultúrájának egész további történetére.

2.

A mongol támadás előestéjén kereste fel Chorezmet Jákút, 
a híres arab utazó és geográfus, egy több kötetből álló földrajzi 
enciklopédia szerzője, ameljnek nincs párja az egész világ közép
kori földrajzi irodalmának emlékei között.

»Nem hiszem — írja Jákút — hogy bárhol a világon széle  ̂
sebb, tágabb és kiterjedtebb földek lennének, mint a chorezmiek, 
melyek így be lennének népesítve, s amellett lakói ennyire hozzá 
lennének szokva kevéssel megelégedő, fáradságos munkával tele 
munkás élethez. A legtöbb chorezmi település tulajdonképpen 
város, mel3mek élelmiszerekkel és boltokkal teli piacai vannak. 
Ritkaságszámba mennek az olyan települések, melyeknek nincs 
piaca. Ráadásul teljes a közbiztonság s egyáltalában nincsenek 
lázadávSok«.*)

»Nem hiszem — mondja egy más helyen — hogy volna a 
világon még egy város, mely olyan gazdag és hatalmas lenne, mint 
Chorezm fővárosa, s melynek ilyen sok lakója lenne. Alig lehet 
elképzelni népet, mely az ittlakókkal gazdagságban, valamint a 
vallási előírások teljesítésében és hitbuzgóságban vetekedhetnék.«*)

Már pedig a muzulmán világ jelentős részét beutazó Jákút 
tudósítása eléggé hiteles.

A  »nagy chorezmsáhok® korában épült öntözőberendezéseket 
különösen jól nyomon kisérhetjük Délnyugat-Chorezm begykor 
öntözött földjeinek® területén, a hatalmas csermenjabi holt csa- 
toma-ág medencéjében. Ez a csatorna, mely a mai Gazavat-csa- 
torna folytatása, a korai középkor folyamán, az Afrígida és Mámú- 
nida korban csupán Zamachsar városáig ért (a mai Zmuchsir 
városkáig).

A  x n .  század folyamán ezt a csatornát még tovább, a sivatag 
mélyében 70 kilométernyire heljTeállítják. így a csatorna elérte 
Sah-Szenem romjait, melyek körül nagy kiterjedésű mezőgazdasági 
övezet terült el. Itt ebből a korból gazdag emlékanyag maradt fenn.

*) Já'.út, II., 481 ; MITT, I., 419.
») JÓ M ,  II., 486 ; MITT, I., 421.
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80. ábra. A  X — X I I I .  századi chorezmi kultúra emlékei. 
Kavat-kala és más emlékek.

1. Kaptar-chána típusok; 2. a kavat-kalai oázis egyik tanyájának alaprajza;
a számú vár homlokzatának alaprajza és diszitményei (1— 3. ábra: X I I —  

X I I I .  század) ; 4. Naib-kala : 5 Burnn-kala 2. (4. és 5. ábra: X — X I. század).
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81. ábra. A chorezmi kiUtúra középkori emlékei.
J. A kaiKit-kalai palota külső falainak alabástrom díszei; 2. a kavat-kalai 
palota faragott faajtajámik rozettái; 3. Kavat-kálából és az oázis más emlékei
ről származó kerámia é<s kőedények; 4. malomkő-toredékek (Kavat-kala); 
5. fémdiazek (Zmuchsir) ; G.mázatlan kerámia (Narindzsan) ; 7. mázas kerámia 
[Zmuchsir] (1— 4. ábra: X I I — X I I I .  század, 5— 7. ábra: X — X I. század).



Erőteljes fejlődésnek indul az élet a Gávchore medencéjének 
öntözött földjein is. A kavat-kalai erőd romjainak környéke e kor
nak jó állapotban fennmaradt emléke. Egy egész kihalt oázisnak 
egy egész »ruszták«-nak látványos romjai ezek, mely Dzsildyk- 
kala romjaitól Kavat-kaláig, valamint tovább észak fele a Kavat- 
kala és Toprak-kala közti területnek mintegy harmadáig nyúlik

Itt a Gávchore kiszáradt medre mentén 15 kilométer hosszú
ságban két-három kilométer széles agyagtábla-öv hyzódik, melyet 
számtalan erőd, vár és megerősítetlen paraszti tanya romjai sűrűn 
borítanak. Ezek a várak és tanyák az igen jó állapotban fenn
maradt középkori földtáblák között vannak elszórva s a vízelosztó 
és öntözőhálózat csatornái alkotta sávok veszik őket körű

A Kavat-kalához közvetlenül csatlakozó 8 kilométer kiter
jedésű földsávon több mint 90 paraszti tanyagazdaságot jegyez
tünk fel. Ha a kavat-kalai erőd tanyarendszerét a település sűrű
sége szempontjából a berkut-kalai Afrígida tanyavilággal hason
lítjuk össze, ahol 35 kilométer kiterjedésű területen kb. 100 tanya 
terült el, akkor könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a népsűrű
ség kb. négyszeresére emelkedett.

A kavat-kalai komplexum elemzése révén teljes képet alkot
hatunk magunknak a X II—X IIL  századi chorezmi társadalom 
szerkezetéről. A kavat-kalai tanyavilág középpontja egy kisebb, 
erődszerű város, melynek belsejében metszett stukkóval gazdagon 
dLszített palota romjait fedeztük fel. A csatorna mentén az erőd 
körül 4 kastély terült el, melyek e kor jellemző típusai. E vár
kastélyok négyzetes alaprajzú erődítmények, csúcsívekkel, főbe
járatukon négyszögletes kiszögellések, sarkukon pedig sima deko
ratív tornyocskák vannak. A  kastélyokon nincsenek donzsonok, 
a lakóépületek a falak mentén négyzetes alakban terülnek el, s így 
belül széles udvar marad. A kastély falai vékonyak s védelmi szem
pontból nem jöhetnek tekintetbe. Némelyik kastélyon e falakat, 
kívülről tetszetős dekoratív burkolatot formálva, a nyers agyagra 
illesztett finom kivitelű, gravírozott minták borítják.

\ kastélyok körül számos tanya terült el, ezek kisebb föld- 
birtoKOsok és parasztok tanyái voltak. Agyagból készült alacsony 
kerítés vette Őket körül. A tanyák egymás tőszomszédságában 
feküsznek. Alaprajzuk szabálytalan s aszerint, alakult ki, amint 
az utak éa öntözőcsatornák fekvése megszabta. A tanya egyik 
falánál egy ház terül el, melynek sok szobája volt. A háznak jelleg
zetes alaprajza van, mely néhány változtatással Chorezm falusi 
építészetében mindmáig fennmaradt. A ház tulajdonképpen két 
főhelyiségből, illetve helyiségcsoportból áll, melyeket szeles, 
r..<l()tt átjáró választ szét (a mostani üzbég tanyán ennek dalisz



82. ábra. A Kavai-kala 3. vár romjai.

83. ábra. »Koptar-ch<ina« Kavat-kala közelében.



a neve). Ez az átjáró a kapuíúlkcbe nyílik, melyet oldalról a főhe
lyiségek előrenyuló faburkolatos részei határolnak. A falak pach
szából készültek.

Mindegyik tanyán sajátos építmény fekszik, mely vagy a 
házhoz csatlakozik, vagy pedig külön áll. Hosszú, keskeny és magas 
épület. Rendszerint kivehetők rajta az egyes emeletek közti menye- 
zet nyomai ; falain belül számtalan fülkeszerű kis bemélyedés 
látható. E bemélyedések valósággal azt a benyomást keltik, mintha 
»kaptar-chána«, vagyis galambdúc állna előttünk. Ezzel a termi
nussal jelöli a helyi lakosság ezeket az építményeket. Az ásatások 
nyomán azonban kiderült, hogy ezek egyáltalában nem galamb
dúcok, hanem lakóhelyiségek és dísztermek voltak, amelyek nyil
vánvalóan a »mehmán-cháná«-nak, a mai üzbég ház vendégszobá
jának felelnek meg. A fülkéknek tisztán dekoratív szerepük volt és 
ibn-Batúta tudósítása szerint, aki leírta az urgencsi kádi házának 
egyik ilyen vendégszobáját, ezek a fülkék el voltak függönyözve 
s az üveg és fém díszedények elhelyezésére szolgáltak.

A  kaptar-chána legtöbbször téglalap alaprajzú, de vannak 
más típusok is : szögletes, derékszögű vagy tompaszögű alaprajzú 
kaptar-chánák, ha a tanya sarkán fekszenek. Ha pedig a tanya 
homlokzatát magukban foglalva kisebb várfalutánzatot alkotnak, 
tomyocskák is vannak rajtuk. Más vidékeken egyéb alaprajzú, 
így pl. sokszögű és kereszt alaprajzú kaptar-chánát is találtunk. 
Ilyeneket Kyzylcsa-kala környékén, a Csermen-jabon jegyez
tünk fel.

A kaptar-chánát valószínűleg úgy kell tekintenünk, mint az 
Afrígida lakótorony és donzson távoli dekoratív csökevényét. 
A kétemeletes magas épületek révén, melyek a tanyaházak fölött 
emelkedtek, a chorezmsáhok-korabeli falusi táj építészeti szem
pontból a kora középkori viharos századok tájajval mutat távoli 
rokonságot.

A kaptar-chána falait kívül gyakran agyaggravirozás, vagy 
magas reliefszerű féloszlopsor, az Afrígida-építészet féloszlopainak 
továbbfejlesztett dekoratív változata díszíti.

Az elénktáruló kép a már teljesen kifejlődött feudális tele
pülés képe. A tanyavilág urának, a fejedelemnek kis székvárosa, 
a nagy feudális urak kastélyai és a kis földbirtokosok és para.'>z.uok 
megerősítetlen tanyái a feudális, hierarchikus társadalmi tagolódás 
hiteles képét tárják elénk. Míg az Afrígida-korban a parasztság, 
kis várkastélyszerű megerősített épületben lakott, mely az arisz
tokraták várkastélyához hasonlított és míg a parasztság ekkor, 
legalább is formálisan, még egyenjogú volt a nagy várkastély urával, 
íuidig a későbbi idők folyamán a feudális úr tanyája és a paraszt-
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85. ábra. A középkori chorezmi kultúra emlékei. X I I — X l I I i  századi erődök. 
1: Kovát kala; 2— 4: Nagy Quldurusz.



tanya között már ezek alaprajzának szerkezeti elveiben is áthág
hatatlan szakadék tátongott.

Jellemző azonban, hogy a feudális úr várkastélya is csupán 
dekoratív »erőd<(. Láthatjuk, hogy a magántulajdonban levő erő- 
■dítmények ekkor már merőben dekoratív jellegűvé fajulnak ; ez 
vitathatatlan jjle annak, hogy a politikai centralizáció egyre fej
lettebb lesz s az arisztokrácia várkastélyainak félelmetes erődít
ményeit szükségtelenné teszi.

Egészen mást látunk az állami erőditési rendszernél. A Gul- 
■durszun-típusú, valamint a Kavat-kala és Zamachsar-típusú nagy 
•erődök azt mutatják, hogy azok az elvek, melyek csirájukban már 
-a nagy Afrígida-várkastélyok erőditési rendszerében is megvoltak, 
messzemenően továbbfejlődtek. A  falak előtti akadályok, akiugró 
tornyok kettős sora, melyek a falakhoz vezető utakat fogták közre, 
A bejárat előtti hatalmas építmények, amelyek alaprajza leg
többször félköralakú volt s bejáratuk úgy volt elhelyezve, hogy 
&z őket ostromló ellenség kénjeién legyen egyenesen szembefor
dulni és hogy oldalról, a fal felől ne védhesse pajzs — mindez arról 
tanúskodik, hogy szüntelenül új védelmi eszközöket igyekeztek 
találni ; a chorezmsáhok urall^odása idején emelt erődök lenyűgöző 
méretei pedig a birodalom haialmának meggyőző bizonyítékai.

Az e korban épített nagyszámú városok a középkori belső 
ázsiai város már végleg kialakult vonásait öltik magukra, melyek 
egészen a X IX —XX. századig fennmaradtak : keresztalakú alap
rajz, a főutcák kereszteződésénél elhelyezett központi épülettel, 
mint például Daudan-kalában a mecset épülete. Elvben a városnak 
téglalap alaprajza van, de az ókorral ellentétben, ez csak elvben 
van meg ; az alaprajzot a helyhez alkalmazzák. A város nyilván
valóan spontán módon fejlődik és nem előre kijelölt terv szerint 
■épül. Ezért a téglalap alaprajztól jelentős eltérések mutatkoznak.

A x n —x m . századi emlékek kerámiai anyaga és egyéb 
használati tárgyak anyaga révén némi fogalmat alkothatunk 
magunknak az alkalmazott művészetek rohamos fejlődéséről.

A i»rejji« és »kásáni« típusú sokszínű mázas kerámia, a nagy
tömegben előforduló egj' ŝzínű és festett, kékes, vagy zöldes mázú 
edénnyel, valamint a gazdag rcliefszerű díszekkel borított szürkés 
•és fekete máznélküli edényekkel együtt ugyanazokat a stílus-törek
véseket tükrözi, mint azok az építészeti emlékek, melyeken pompás 
díszítések, fülkék, féloszlopok, valamint agyaggravirozás és gipsz
burkolatok vannak.

Végleg letűnt az Afrígida kori harcias földművesek komor és 
színekben szegény kultúrája. Helyébe a »nagy chorezmsáhokü 
korának kifinomult civilizációja lépett, mely a városokban és meg-

t 19 Tol i t o v : A i  ősi Chorezm



erősítetlen telepeken azoknak az erődöknek hatalmas védőfalai 
alatt virágzott ki, melyeket a védelem feladatait ellátó állam emelt.

De a x n .—XTTT. századi középkori chorezmi kultúra ragyogó 
képe nem takarhatja el előlünk az érem másik oldalát sem, melynek 
figyelembevétele nélkül az 1218— 1230 közötti tragikus események 
számunkra érthetetlenek lennének.

Chorezm a X II.—X III. században virágzásnak induló feudális 
monarchia, melynek a nyugati és keleti feudális monarclúákat 
jellemző minden erős és gyenge oldala megvolt. A  politikai centra
lizációt, melynek jelentősége erősen progresszív, a feudális nemesi 
osztály különféle rétegei közt dúló harc árán lehetett elérni. E küz
delem elsősorban a kisbirtokos hűbéres elemekre és a városokra 
támaszkodó főhatalom képviselője, valamint a nagy feudális urak, 
a nagyhatalmú fejedelmek között folyt. E feudális urakat termé
szetesen nem igen ijesztették meg az »Iszkander« ünnepi »haj- 
nalánd az urgencsi udvarban riadót verő dobosok, még ha mindjárt 
dobjaik színaranyból voltak is.

A  nyugati monarchiákhoz képest a helyzet Chorezmben, a 
nomád törzsek és ezek feudáüs nemzetségi nemességének szerepe 
miatt, sokkal bonyolultabb volt.

A  chorezmsáhok hatalmának katonai támasza már régóta 
nem a chorezmi nehézlovasság volt, mely magában Chorezmben 
és Kdzáriában a X. század folyamán olyan nagy hírnévre tett szert. 
Míg a XI. század folyamán, a Számánida- és Szeldzsuk-birodalom 
mintájára, a chorezmi hadseregben egy ideig még a »gulámok« 
(rabszolgatestőrök) testőrcsapata játszik nagy szerepet, addig a 
x n —X in . században a chorezmsáhok haderejének zömét a zsoldos 
éa szövetséges török kontingensek alkotják, főként a kanglyk és turk- 
mének, élükön saját fejedelmeikkel, akiket az uralkodó családhoz 
rokonsági szálak fűznek.

A x n . század folyamán a chorezmsáhok rendszerint ezeknek 
a törzseknek az arisztokráciájából nősülnek. Ez a szokás a chorezmi 
birodalomban szinte intézménnyé válik. Jelentős esemény, hogy 
ugyanakkor, amikor Chorezm uralkodója a »chorezmsáh« régi 
chorezmi címet és az arab »szultán« címet viseli, a chorezmsáh első 
felesége a »chatun« régi török címet veszi fel. így  a chorezmi csá
szárnő a birodalomhoz tartozó török törzsek felé mintegy a birodalom 
legfelső szuverénitásának hordozója.

A chatun egyes esetekben sajátos interrex- és elektor-tisztet 
visel : a chorezmsáh halála után ő jelöli ki a sáh fiainak egyikét 
trónörökösül.

Chorezm szempontjából különösen fontos és végzetes szerepet 
játszott Turkán-chatun, aki kétszeresen is császárnő volt, mint



Tekes özvegye és mint Muhammed anyja. A katonai-arisztokratikus 
»óchorezmi« pártnak Muhammed udvarában ő volt a befolyásos 
vezetője. A csáBzárnőnek külön udvara volt, mely vetekedett a 
chorezmsáh udvarával, ö  rendelkezett a legfőbb tisztviselők kine
vezése fe lő l; 8 viszont saját belátása szerint hatályon kívül helyez
hette a chorezmsáh rendelkezéseit, ö  köréje tömörül a nagyszámú 
katonai arisztokrácia : a török törzsek fejedelmei, a chorezmsáh 
hadvezérei.

A  birodalom uralkodó köreiben mutatkozó ellentétek külö
nösen Muhammed uralkodása idején válnak erőssé. A chorezmi 
birodalom megalakulása után háttérbe szorul a birodalom magva, 
Chorezm, mely a hatalmas birodalom távoli, északi határvidékén, 
a nagykiterjedésű s nehezen járható sivatagok mögött terül el. 
A hatalmas birodalom számára Irán és Transzoxánia gazdag, 
központi fekvésű városai, elsősorban Szamarkand, a Karachánidák 
régi fővárosa, gazdasági, katonai és politikai, végül pedig társa
dalmi szempontból is sokkal megfelelőbb központnak bizonyulnak. 
A  birodalom főérdekei ugyanis a Közép- és Közel-Kelethez fűződ
nek, a királyi hatalom fő társadalmi támaszai pedig a muzulmán 
katonai feudáüs elemek és a kereskedő városok lesznek. Ez vezeti 
Muhammedet abbeli törekvésében, hogy a birodalom fővárosává 
Szamarkandot tegye meg. Szándéka azonban Turkán-chatun párt
jának részéről heves ellenállásra talált.

Végül, ha magában Chorezmben, a gyors gazdasági fellen
dülés, a sikeres háborúk, a virágzó kereskedelem révén, a »nagy 
chorezmsáhok* kora a néptömegek jólétének viszonylagos emel
kedését jelenti is éa ennek folytán az osztályellentétek egy időre 
el is csitulnak, a birodalom szélein az események szükségképpen 
a tömegek életszínvonalának süllyedését idézték elő. Ennek okai 
a hosszú háboiúk voltak, valamint az, hogy a chorezmsáhok 
az újból egyesített területeken katonai szövetségeseiknek és baj- 
társaiknak bőkezűen osztogattak hűbéri birtokokat, nem is szólva 
arról, hogy a győztes chorezmi hadak szemérmetlenül fosztogatták 
a lakosságot. Ugyanekkor a helyi arisztokrácia azon volt, hogy 
idegenben elszenvedett veszteségeit a parasztság és kézművesek 
kizsákmányolásának fokozásával pótolja. Emiatt az osztályharc 
egyre jobban kiéleződött.

E küzdelem megindulásáról tanúskodnak a XITI. század eleji 
buchárai események is. Mielőtt Buchárá a chorezmi birodalommal 
egyesült, a város sajátos feudális, theokratikus állam, a karakitájok 
vazallusa Tolt, melj-nek élén papi feudális nagyuraknak, a »szad- 
roknakd öröklődő dinasztiája állott, mely a városi patríciusokra 
támaszkodott. A  szadrok ellen föllázadnak a városi kézművesek,



kiknek élén a pajzskészítő Szindzsar áll. Szindzsarnak sikerül 
kezébe kaparintani a hatalmat. Dzsuvejní szavai szerint Szindzsar 
teljesen mellőzte a városi arisztokráciát, ami nyilvánvalóan mutatja, 
hogy demokratikus politikát folytatott.

1207-ben Muhammed chorezmsáh az arisztokrata párt 
segítségére siet és elfoglalja Buchárát. Dzsuvejní szavai szerint a 
»pajzsárus fia elnyerte méltó jutalmát.«

Jákút (I. 296.) beszámol arról a kiéleződött társadalmi küz
delemről, amely a chorezmsáhok birodalmának másik végén: 
Iszfáhánban, Nyugat-Iránban, valamint Rejjben, Észak-Iránban 
folyik, vallási köntösben. »Iszfáhán környékén a gyakori zavargások 
és vallásháborúk folytán, melyek a sáfiiták és a hanafiták között 
dúltak és e két párt szüntelen harcai miatt, ezidőtájt és már előbb 
is, nagy területek váltak sivataggá. Valahányszor az egyik csoport 
felülkerekedett, kifosztotta, felégette és sivataggá tette a másik 
lakónegyedét.*

i»S ezek a romok, melyeket látsz«, mondták Jákútnak Rejjben, 
»a síiták és a hanafiták lakónegyedei voltak. Ez a negyed maradt 
fenn, mely Sáfüta-negyed néven ismeretes ; ez a legkisebb rejji 
lakónegyed. A síiták és a hanafiták közül csak az maradt életben, 
aki vallási meggyőződését eltitkolta. Mint láttam, lakóhelyüket 
mind a föld alá építették. Kapujuk, melyen át házaikba mennek, 
nagyon sötét és nehezen hozzáférhető. Azért építették így, mert 
gyakran rájuk törtek a csapatok. Ha nem így tettek volna, akkor 
Rejjben egy lélek sem maradt volna életben.*

Mint Bartoldnak és főleg Jakubovszkijnak sikerült kimutat
nia,®) a Jákút említette vallási irányzatok ebben a korban tökéle
tesen meghatározott társadalmi csoportokra támaszkodtak.
A sáfiiták a feudális urakat és a városi patriciusokat egyesítették, 
a hanafiták a városi kézművesek széles rétegeire támaszkodtak, 
a síizmus pedig főként a paraszttömegek körében terjedt el. így 
tehát, mint látjuk, Jákút elbeszélése a feudális kereskedő osztály 
és a városi köznép közti nyílt polgárháborúról szóló tudósítás.
A városi köznép a parasztsággal szövetkezve lépett fel. Ez a polgár- 
háború Rejjben a demokratikus csoportok teljes megsemmisíté
sével végződött.

•) V. V. Bartold, K  isztoiüji kresztyanszkih dviz-senyij v Persziji. 
( =  A perzsiai parasztmozgalmak történetéhez). Az »Iz dalekovo i blizkovo 
proslovo* ( =  A távoli és a közeli múltból) c. Karr j-v  tiszteletére készült 
gyűjteményből. 61. lap; A. J- Jakulovszkij, FeodBlnoje obscsesztvo 
bzn*d),y.‘j Az ji i jevo torgovlja sz Je\Topoj v X — X V  w .  ( =  A  belaö- 
ázsiai feudális társadalom és kereskedelmi kapcsolatai a X — XV. századi 
Európával), MIUTT, I, 34. lap.



Tekintetbe kell vennünk az iszmáílita mozgalmat is, mely 
a koraközépkori karmatok hagyományainak folytatásaként a 
X II—x m . században újra fellángolt. Ez a mozgalom, melynek 
élén a faluközösségek félig feudális, félig patriarchális felső réte
gének maradványai álltak az elmaradt, elsősorban a hegyi körze
tekben, a paraszttömegek elégedetlenségéből meríti erejét. 
Az iszmáíliták, akik az ország különböző részein szétszórtan fekvő 
megerősített várakra támaszkodtak, Kelet-írán nagykiterjedésű 
területein többször kezükbe kerítik a hatalmat. Félelmetes erőt 
képviselnek, mellyel a chorezmsáhoknak is számot kellett vetniök. 
Hatalmuk a chorezmi birodalom utolsó tragikus évtizedének tör
ténetében jelentős szerepet játszott.

Mindezek a körülmények együttesen voltak az okai annak, 
hogy Chorezm a mongol hódítók ellen vívott végzetes küzdelme 
folyamán katonailag és politikailag olyan gyengének bizonyult.

3.

A mongol betörés akkor érte Chorezmet, amikor a birodalom 
megszilárdulásának folyamata még távolról sem zárult le, amikor 
Muhammed egyesítő tevékenységének eredményei még egyálta
lában nem mutatkozhattak mes:, s amikor ennek folytán az említett 
ellantétek rendkívül élesen álliak szemben egymással. Még füstö
lögtek a chorezmsáh és kalifa seregei által feldúlt Irák romjai és 
még földviskóikban rejtőzködtek a polgárháborúban feldúlt Rejj 
épen maradt lakói. Még állt Bucharában )>Szindzsar király palotája 
és az urgencsi udvarban még verték az aranydobot a nemrég büszke 
uralkodók, »a második Alexandrosz« vetélytársai. Még nem száradt 
fel a Muhammed által megölt utolsó szamarkandi Karachánidák 
vére és még nem szállt el a chorezmsáh török hadvezéreinek és 
katonáinak győzelmi mámora, akik a Chorezm jogara alatt egyesült 
földeken úgy viselkedtek, mint diadalmas hódítók, mint akik 
mindent megengedhetnek maguknak. Még nem fejeződött be a 
karakitaj örökség felosztása Muhammed és a Kelet-Turkésztánt 
és a Szemirecsjét megszálló najman kán, Kucsluk között és még 
teljes hévvel dúlt a chorezmsáh, valamint a »próféta« bagdádi 
»helytartója«, Nászir kalifa közti halálos küzdelem, mely a muzul
mánok szenvedélyét az egész chorezmi birodalom területén fel
szította, midőn Chorezm keleti határán megjelentek Dzsingisz-kán 
félelmetes hadseregének első felderítő osztagai.

Itt nincs terünk kitérni a mongol áUam kialakulásának tör
ténetére. Csupán a számunkra leglényegesebbet emeljük ki, ami 
a Chorezm sorsát eldöntő eseménj^ek folyásának megértéséhez



feltétlenül szükséges. Fentebb láttuk, mik voltak az okai annak, 
hogy a chorezmi birodalom a mongolokkal való összecsapásakor, 
katonai és politikai tekintetben olyan gyengének bizonyult. Mi 
volt ezzel szemben a mongolok erejének forrása ?

A  mongol állam, a mongol törzsek közti hosszas társadalmi 
küzdelem eredményeként alakult ki. E törzsek voltak Közép-Ázsia 
gazdaságilag és kulturálisan legelmaradottabb törzsei, melyek 
korábban a régi középázsiai félig barbár birodalmak, a türk, az 
ujgur és a kirgiz birodalom távoli határvidékén laktak. A  mongo
lokat csak nagyon felszínesen érintette a hatalmas politikai tömö
rülések hatása s így megőrizték barbár társadalmi és gazdasági 
rendszerüket, mely a termelő erők növekedésének hatására csak 
lassan és fokozatosan bomlott fel.

A Dzsingisz-kán birodalmának kialakulását megelőző küz- 
dalem sok tekintetben arra az osztályharcra emlékeztet, amely 
az i. u. V I—vm. századi türk kagánátus, valamint az i. e. m. 
századi hún birodalom kialakulásának történetét kisérte. Mint ott 
is, a hatalmas nemzetségi nemességgel, melyet a vazallusi függés 
szálai szorosan Kínához fűznek, itt szintén a szabadok tömege áll 
szemben, kiket a nomád harcos arisztokraták egyre jobban leigáz- 
tak. Ez az arisztokrácia a válságból a katonai rabszolgatartó 
rendszer fejlődési tendenciáinak megvalósítása révén, a külső 
terjeszkedés útján keres kiutat.

Dzsingisz-kán a nemzetségi arisztokrácia alsó rétegeiből 
származott, egy kisebb nemzetségi vezér fia Volt, akit ráadásul 
még atyja halála után hatalmasabb rokonai is kisemmiztek. Mint 
jellegzetes katonai kalandor, Dzsingisz kezdetben egy rablóbanda 
vezére lesz. Majd pedig ügyesen kihasználja az elszegényedett 
néptömegek elégedetlenségét. Hatalmas ellenfelei ellen vívott 
harcából győztesen kerül ki és erős központosított katonai rab- 
8Zolgatartó államot teremt, mely azonnal nagyarányú külső hódító 
hadjáratokba kezd. Ezek sikere az állam létének feltétele.

pzsingifíz-kán nagyszabású katonai és adminisztratív refor
mok egész sorát valósítja meg, megszünteti a mongolok nemzet
ségi- törzsi széttagoltságát és a mongol népet egyöntetű, jól szer
vezett hadsereggé változtatja, melyben a régi nemzetségi-törzsi 
szervezeti elvet területi miliciarendszer váltja fel. Ez a rendszer 
a tizedekre, századokra, ezredekre és tumanokra (10.000) való 
arányos felosztáson alapul, ezek a csoportok katonai mozgósítási 
a egyben közigazgatási egységek is. E rendszer alapél ve nem volt 
új, de Dzsingisz elődei közül keveseknek sikerült ezt ilyen vaskö
vetkezetességgel megvalósítani. A mongolok elmaradottsága refor
mátoruk szakavatott kezében erejük forrása lett : a nemzetségi



törzsi arisztokrácia még nagyon gyönge volt ahhoz, hogy Dzsingisz 
politikájával szemben komoly ellenállást tudjon kifejteni. A barbár 
összeforrottság hagyományait, az osztályellentéteknek a mongol 
nép soraiban való viszonylagos kialakulatlanságát Dzsingisz egye
sítő politikájában messzemenően felhasználta. Lángeszű hadve
zetése pedig, mely katonai vállalkozásainak kezdettől fogva válto
zatlan sikert biztosított, megszilárdította belpolitikai tevékeny
ségének eredményeit és lehetetlenné tette komoly belső ellenzék 
kialakulását.

Dzsingisz-kán katonai reformjai során a mongolok barbár 
összeforrottságát pompásan egyesítette az akkor leghaladottább 
kínai haditudomány legkitűnőbb vívmányaival. A hadvezetés, 
különösen a felderítés, mégpedig mind a tulajdonképpeni sztratégiai, 
líiind pedig a politikai felderítő munka pompás megszervezése, 
a kínai ostrom-tüzérség messzemenő felhasználása, a taktikai ée 
sztratégiai tartalékok elvének ügyes továbbfejlesztése Dzsingisz- 
kán hadseregét katonai tekintetben ellenfeleinek seregei fölé emel
ték. A chorezmsáh lovagseiege viszont, bár egyes harcosainak 
és hadvezéreinek pompás egyéni katonai képességei voltak, szer
vezetileg laza és belső ellentétektől meggyengíteti sereg volt. 
és kitűnő állandó hadsereggel találta magát szemben, melyet 
egyetlen hadvezéri akarat irányított s mely, mint jól megszerkesz
tett gép, hibátlanul működött.

Dzsingisz-kán nyugati hadjáratának diadalmas sikerében igen 
nagy szerepet játszott egy a nomád háborúk gyakorlatában telje
sen új hadászati elv, mely Dzsingisz sztratégiájának egyik alap
elve lett. Arról van szó ugyanis, hogy elődeivel ellentétben Dzsin
gisz különleges jelentőséget tulajdonított az ellenfél megerősített 
városai és erődítményei ostromának és bevételének. Az a tény, 
hogy Muhammed chorezmsáh nem vette tekintetbe ezt a hadászati 
újítást, volt a forrása alapvető sztratégiai tévedésének, mely a 
háború kimenetelét eldöntötte.

Muhammed csapatai számát tekintve jelentős túlerőben 
volt (kortársai és a legújabb kutatók becslése szerint csapatainak 
teljes létszáma kb. háromszázezer főből állott, ugyanekkor vele 
szemben Dzsingisz-kán aligha tudott százezernél több katonát 
kiállítani). Muhammed azonban nem bocsátkozott fő ütközetbe. 
Ezt a megoldást egyes tanácsadói javasolták neki.

Ehelyett erőit az erődítmények körül csoportosította és 
igen nagy sztratégiai tartalékokat helyezett el az Amu-darja mögé, 
mivel n^vánvalóan arra számított, hogy a fosztogató mongol 
espatok szét fognak szóródni a védelem nélkül álló településeken, 
elgyengülnek és elzüllenek, s ekkor az egyes erődök erős helyőrsé



gei, melyeket az Amu-darja mögül az ott elhelyezett fŐerők is 
támogatni fognak, könnyen elbánnak majd velük. Arra egyál
talában nem számított, hogy a mongolok az erődök ostromlása 
terén sikereket fognak elérni. Muhammed terve elképzelésében 
jellegzetesen feudális haditerv volt : a népet szándékosan a hódí
tók zsákmányául dobta oda. Ez a terv magában véve még nem lett 
volna rossz, ha a szokásos ellenfelekkel kellett volna megvívnia,, 
mint pl. a karakitajok, kipcsakok, gúrok vagy Nászir kalifa 
csapatai.

Dzsingisz-kán ellen azonban ez a terv teljesen hasznavehe
tetlennek bizonjnilt. Bár egész sor város (Chodzsend, Otrár, Urgencs, 
a birodalom legutolsó fővárosa) valóban hősiesen védekezett és 
hosszú hónapokig lekötötte a mongol haderőket, mégis egjrik a 
másik után esett el. Az Otrár, Jangikent és Chodzsend elleni táma
dások, melyek a chorezmsáh védelmi frontját oldalról karolták 
át és közvetlenül a fővárost fenyegették, a Buchárá-Szamarkand 
elleni döntő támadással együtt, nem ütköztek komoly ellenállásba 
és a hadjárat kimenetelét egy-kettőre eldöntötték.

Dzsingisz-kán nem véletlenül választotta így ki táma
dásának fő irányát. A  birodalom keleti peremének leggyengébb 
részei a még csak nemrég egyesített és a politikai villongásoktól 
még erősen megrázkódtatott gazdag városok voltak. Ezeknek még 
az antik Szogdiánára visszanyúló hagyományos kereskedelmi kap
csolataik voltak Közép-Ázsiával és Ic á va l. E városok kereskedői
nek vezető rétegében erős csoportok alakultak ki, melyeket gazdasági
lag szoros kapcsolatok fűztek a mongolokhoz és ezért az volt az 
érdekük, hogy a mongolok győzzenek, mivel ilymódon széles lehető
ségeik nyiltak a személyes nyerészkedésre. A megfizetett árulók
nak ez az »ötödik hadoszlopa« az események folyásában végzetes 
szerepet játszott, mint ezt a casus bellücént szolgáló 1218. évi 
»otrári katasztrófa« ia mutatja: Otrár chorezmi helytartója, 
Kajir-chan Inalcsik kivégeztetett egy Mongóliából Dzsingisz üzeneté
vel odaérkezett nagy csapat muzulmán (főként buchárai) keres
kedőt, kiket igen alaposan lehetett kémkedéssel gyanúsítani. 
Ez az átulószerep tehát már az 1220— 1230. évi események elő
készítésében is jelentős tényező volt, s ezzel mindkét fél számolt.

A Buchárára mért csapás révén Szamarkand erős helyőrsége 
is elszigetelődött, s a város hamarosan szintén Buchárá sorsára 
jutott. Ez a támadás mély éket vert a chorezmsáh birtokai közé, 
s Muhammed szemtől-szembe került diadalmas ellenfelével, kinek 
előőrsei hamarosan elérték az Amu-darját. Ugyanekkor az ellenség 
megdöbbentő sikerére, mint jeladásra, egyszerre felbomlik Muham
med még érintetlen, hatalmas hadserege és birodalmának összes



ellentétei kiütköznek. Muhammed kísérlete, hogy birtokai nyu
gati részén új védelmi bázist létesítsen, szintén kudarcot val
lott. Vazallusai egyáltalában nem támogatták és Dzsingisz-kán 
legjobb hadvezéreinek, Dzsebének és Szubutájnak öt oszlopban 
őt üldöző 20.000 főnyi hadserege arra kényszerítette, hogy a 
Kaspi-tó egyik szigetére meneküljön. Itt érte utol a halál ia. 
Birodalma összeomlott. Chorezm, Dzsuvejní képes kifejezése 
szerint, »az országok között úgy maradt, mint a sátor, melynek 
tartóköteleit szétvágták*.

Az a hőskölteménybe iUő, de eredménytelen tízéves küzde
lem, melyet Dzseláleddín, az utolsó chorezmsáh, a birodalom meg
mentéséért vívott, e viharos korszak történelmének legtragikusabb 
és legnagyszerűbb lapjai közé tartozik. Személyében a mongolok 
méltó ellenfelükre akadtak. Dzseláleddín, aki a Turkán-chatun, 
valamint Dzseláleddín testvére, a kipcsak-párti trónkövetelő, 
Ozlag-sáh vezette tehetségtelen udvari klikk intrikái ellenére 
került trónra, ellenállásának középpontjává hűbérbirtokát, Gaznát 
teszi, mely a chorezmi birodalom félreeső, délkeleti részén terült 
el. Ide vonul vissza, mivel Urgencsből meggyilkolására törő roko
nainak intrikái miatt el kellett menekülnie. Ekkor már a mongo
lok felett kivívott győzelmeinek nimbusza övezi; nevéhez fűződik 
a mongolok Irgizt támadó előőrsének megsemmisítése 1216-ban. 
Urgencsből való menekülése közben Neszá alatt (a mai Ashabad 
közelében) szétveri a Chorezmbe vezető utakat blokád alatt tartó 
hatalmas mongol csapatot. Gaznában jelentős erőket gyűjt össze 
és a Perváne melletti ütközetben ragyogó győzelmet arat a mongo
lok felett : a hadtörténelem folyamán először állított szembe a 
mongol lovassággal gyors íjászcsapatokat. Ezzel jóval meg
előzte az angolokat, akik a Crécy melletti csatában alkalmazták 
ezt a taktikát. Dzsingisz-kán kénytelen volt főerőivel személyesen 
fellépni Dzseláleddín ellen. Az Indus partja mellett vívott el
keseredett küzdelemben (1221 novemberében), melynek folyamán 
a katonai siker nem egyszer Dzseláleddín felé hajlott, Dzsingisz- 
kánnak taktikai tartalékok harcbavetésével végiŰ is sikerült le
vernie ellenfelét. Ezzel kapcsolatosan meg kell azonban jegyez
nünk, hogy Dzseláleddín erősen meggyengülve bocsátkozott e 
küzdelembe : a pervánai hadizsákmányon civakodó egész sor 
nomád hadvezér csapatai elárulták és az ellenséghez pártoltak.

Az Indus partján tragikus jelenet játszódott le. DzseUláleddín 
— ki csak nemrég veszítette el a Dzsingisz fogságába került* s Dzsin
gisz által barbár módon megöletett 8 éves fiát — anyját és feleségeit 
nem tudja átszállíttatni a folyón, s ezért, hogy a rabság szégyenétől 
megmentse őket, mindnyájukat megöleti. A chorezmsáh lóháton a



viharos folyóba veti magát és a mongolok nyílzápora közepette 
átúsztat az indiai partra.

Dzseláleddín három évig tartózkodik Indiában. E három év 
szakadatlan csatákkal és poUtikai intrikákkal telik el. Dzseleddín 
1224-ben összegyűjti haderejét és újból harcot kezd a chorezmi 
birodalom visszaállításáért. Kermánba, a chorezmi birtokok dél- 
n3mgati szélére vonul, ahová még nem értek el a mongolok és itt 
visszaállítja hatalmát Fársz, Kelet-Irák éa Azerbaj4zsán fölött. 
Chorezm legfontosabb belsőázsiai, chorászáni birtokai, sőt maga 
Chorezm is, füstölgő romokban fekszenek. Dzseláleddín nyugaton 
próbál új ellenállási bázist létesíteni. Az iráni városok lakói lel
kesedéssel fogadják. A szörnyű küzdelemben, a hegyeken és siva
tagokon átvezető hihetetlen hadjáratokban megedzett chorezmiek 
e városokon ünnepi diadalmenetben vonulnak végig.

De a feudális széttagoltság bomlasztó erői újból működni 
kezdenek. A  chorezmsáh helytartói a távoli provinciákban áská
lódni kezdenek ellene. Az iszmáílita asszaszinok nyUtan ellene 
törnek. Az azerbajdzsáni Atabeg, Konja szeldzsukida szultánjai, 
a bagdádi kalifa, akiket nyugtalanított a nagyhírű hadvezér 
szomszédsága, hátbatámadására készülnek. Dzseláleddínt, a muzul
mán civiüzációnak a pogány barbárok elleni egyetlen pajzsaként 
magasztalják, valójában azonban készek hátbadöfni őt az első 
kínálkozó alkalommal.

Dzseláleddín még néhány pusztító csapást mér a mongolokra
8 ezzel újból megmutatja erejét és katonai lángelméjét. De győzel
meit nem sikerül megszilárdítania. Országának hol egyik, hol másik 
részén kell megjelennie, hogy elhárítsa az áUam épségét fenyegető, 
folyton megújuló veszedelmeket.

Ezekten a szörnyű napokban teljes erejében megmutatkoz
nak Dzseláleddínnek, mint állaraférfiúnak erős éa gyenge oldalai. 
Mint tehetséges hadvezér, Kelet legdicsőbb lovagja, sok tekintet
ben a középkori híres lovagkiráljrra, idősebb kortársára, Orosz- 
lánszívű Richárdra emlékeztet bennünket. De Dzseláleddín, 
akárcsak ő is, gyenge politikusnak, és egészen tehetségtelen diplo
matának bizonyult. A  tanácsadói sugallta nagyszerű politikai 
terveket ellentmondást nem tűrő, összeférhetetlen, uralkodásra 
vágyó természete miatt maga dönti halomra éppen akkor, amikor 
azt lehetett volna hinni, hogy ezek már közel vannak a meg
valósuláshoz.

Miután a Kaukázus-mögötti keresztény birodalommal dip
lomáciai úton nem sikerült szövetséget létrehoznia, szükségtelen 
és közös érdekeik ellen való háborút kezd Grúzia ellen. Tűzzel- 
vassal vonul végig az országon. A grúz nép körében rövid uralma



gyászos emlékezetűvé vált. Nem sikerült kellő tapintatot tanúsí
tania Muntaszir kalifával, s főként a szíriai, örményországi és kis
ázsiai szeldzsuk és ajjúbida emírekkel szemben sem, akik pedig 
már készek voltak elismerni fennhatóságát. Háborút kezd ellenük. 
Marx kronológiai jegyzeteiben ezt írja : »A (Chelát-alatti) ütközet 
három napig tart. Elpusztulnak benne az ázsiai mohammedánok 
főerői a ennek csak a momjolok látják hasznát^*)

Dzseláleddín a mongolok újabb betörése alkalmával veresé
get szenvedett, s mivel a Clielát alatti csata után már nem volt 
módjában megfelelő csapatokat kiállítania, egy kisebb c.sapattal 
a Taurosz hegyei közé rejtőzik és 1231-ben itt esik el egy kurd 
gyilkos kezétől, aki személyesen állt bosszút Chclát alatt elesett 
testvéréért.

Tevékenységének összes negatív vonásai ellenére kortársai 
igen nagyra becsülték Dzseláleddín hősies erőfeszítéseit, melyek 
hazájának a mongol barbárság alól való felszabadítására irányul
tak. Ibn-al-Atír szerint, aki ezeknek az eseményeknek a kortársa 
volt, a muzulmán kelet népei Dzseláleddín halála után még sokáig 
nem hitték el, hogy hősük nincs többé. Legenda keletkezett, mely 
tudni vélte, hogy Dzseláleddín még él és titkos rejtekhelyén új 
erőket gyűjt a mongolok elleni döntő csapásra. Reményeik azon
ban hiábavalók voltak. S midőn Hulagu barbár mongol hordái 
Iránban, Irákban, Azerbajdzsánban és Grúziában megjelentek, 
támadásuknak senki sem tudott ellenállni. A  Közép- és 
Közel-Kelet országaira a véres mongol rabszolgaság sötét 
éjjele borult.

Az első keleti feudális monarchia fejlődésének felfelé ívelő 
vonala megtört. Chorezm pusztasággá változott, Urgencs és más 
városok a földdel lettek egyenlővé, lakóikat vagy megölték vagy 
foglyul ejtve a távoli Mongóliába hurcolták. Ezer meg ezer hektárnyi 
termőföld vált sivataggá, különösen a folyó jobb partján.

A chorezmi birodalom magvát két barbár hatalom : (a bal
parton) Dzsucsi és (a jobbparton) Dzsagatáj uluszai között 
osztották fel.

A jobbparti Chorezm Degykor öntözött földjei« élő bizonyságai 
e szörnyű eseményeknek. A  kavat-kalai erőd rusztákja, Giildurszun 
fenséges romjai a XHI. század tragikus 20-as éveitől kezdve, 
századoktól érintetlen, komor emlékei a mongol betörésnek. 
És midőn a XIV. század elején ibn-Batúta Chorezmből Buchárába 
utazott, Káttól keletebbre, a Gavchore-esatorna egykor virágzó 
tanyái helyén egyetlen települést sem talált s ugyanúgy egyetlen 
lakott helyre sem akadt Chorezm szívében, Urgencs és Kát között.

*) Arch. ME. V., 222. lap.



x n . FEJEZET 

AZ UZBOJ T ITK A  

(1947. évi expedíciónk naplójából.)

1.

Hamdalláh Kazvíní XIV. századi perzsa földrajztudós a 
Kaspi-tó leírása során előadja, hogy a »Dzsejhún (Amu-darja), mely 
korábban a Jázsúdzs és Mádzsúdzs országaival szemben elterülő 
Keleti-tengerbe ömlött, a mongolok megjelenésének ideje körül 
megváltoztatta folyását és e felé a tenger felé (Kaspi-tó) fordult#.

Igen homályos formában ugyanezt a tudósítást találjuk 
Uáfizi Abrú XIV. századi írónál is, aki ezenfelül még azt a hihe
tetlen tudósítást is közli, hogy 1417-ben az Aral-tó eltűnt s ekkor 
a Szir-darja az Amu-darjába folyt.

Végül a X V in . században ugyanezt mondja Abulgazí, a 
neves chorezmi kán és történetíró is. A XVI. század eleji események 
előadása kapcsán arról beszél, hogy ebben az időben az Amu- 
darja Urgencs mellett délnyugatra a Balchan-hegyek keleti széléig 
fol}^, innét nyugatra kanyarodott és úgy ömlött a Kaspi-tóba.

♦Ogurcsitól kezdve (ez egy földrajzi pont a Krasznovodszki- 
öböl mellett) az Amu-darja mindkét partja mentén — Abulgázi 
elbeszélése szerint — szántóföldek, szőlőskertek és ligetek terül
tek el . . . Ez a vidék rendkívül népes és jómódú volt«.

Egy másik helyen Abulgázi arról számol be, hogy az Ő szüle
tése előtt 30 évvel, vagyis 1673-ban, a folyó a mostani medrébe 
tért vissza és vize többé nem folyt a Kaspi-tóba. Múnisz chívai 
krónikája (X IX . század) ezt az eseményt 1678-ra teszi.

Ezeknek a tudósításoknak, valamint a korábbi adatoknak 
elemzése révén V. V. Bartold, a nagy orosz orientalista és történész 
arra a biztos következtetésre jutott, hogy az Amu-darja —  ugyan
akkor, amikor a Kaspi-tóba való régi folyására vonatkozó adatok, 
melyeket az antik írók és Makdiszí őriztek meg, mithikus időkre 
vonatkoznak és a folyó jóval a X. század előtt éppúgy, mint most



is az Arai-tóba ömlött — a X III. és XVI. század között a Kaspi-tó 
felé kanyarodik és az Uzbojnak az Usztyurt keleti lejtője, valamint 
a Balchan-hegyek déli lejtői mentén kanyargó ré^ medrét tölti 
meg, mely a szarykamysi mélyedéstől a Kiusznovodszki öbölig 
húzódik.

A  turkmén követek által Oroszországba elvitt hagyomány, 
amely szerint az Amu-darja még nemrég a Kaspi-tóba. ömlött, 
I. Pétert nagyon megragadta. Ez volt az egyik oka annak, hogy a 
Bekovics—Cserkasszkij-féle expedíciót a Kaspi-tó keleti partjaira 
és Chlvába küldte. Az expedíció feladatai közé tartozott többek 
között annak felderítése is, hogyan lehetne egy Indiába vezető, 
összefüggő víziutat létesíteni.

A  kutatókat már régóta izgatja az a probléma, hogyan kelet
kezett és alakult ki az Uzboj, a jól kivehető régi meder, mely a  
karakumi sivatag nyugati részét szeli át. Történészek és geográ
fusok, geológusok és öntözési szakemberek, tudósok és műkedve
lők sokat összeírtak már e problémáról.

Ha jelenlegi állását tekintjük, élesen megkülönböztethetünk 
két szempontot : egyik a történészeké, mely Bartold fent kifejtett 
nézetein alapszik ; a másik, melyet a geográfusok és geológusok 
képviselnek, A Sz. Kesz^) nemrégiben megjelent monográfiájában, 
valamint a Szovjetúnió paleogeográf iá járói szóló kötetekben 
szerepel, melyeket I. I. Geraszimov és K. K. Mirkov közösen 
írtak.®)

E művekben, melyek a modem szovjet földrajztudomány 
legújabb eredményeit foglalják össze és hosszú, sokoldalú helyszíni 
kutatásokon alapulnak, a szerzők arra a következtetésre jutnak, 
hogy teljesen alaptalan az Uzbojnak, mint folyónak létezését a 
történelmi időkre tennünk. Nem is szólva arról, hogy az Uzboj 
méreteinél fogva sohasem lehetett az Amu-darja főága, az Uzboj- 
völgy kialakulásának paleontológiailag jól megalapozott története 
azt mutatja, hogy e jó l kivehető folyómeder a Kaspi-tó chvalini 
kiáradása után keletkezett, a vízfolyás itteni elapadása pedig a 
Kaspi-tó utolsó kiáradásának idejére esik. Ekkor terjed el a 
Cardium edule L. molluszka-fajta, mely az Uzboj alsó folyásának 
legfiatalabb lerakódásait jellemzi.

A kiáradás idejét nem tudjuk pontosan meghatározni. 
Mindamellett a jelenkori paleogeográfusok többsége a SzarykamyB—

A. Sz. Kent, R u b z Io  Uzboj i jevo 8;ppypzisz. (=i Az Uzboj meHre 
és annak keletkezése TIG AN  SzS/Szh, XXX. ,  1039.

*) 1. P. Oeraszimov és K. K. Markov, Captvortyicsnaja goologija. 
( =  Negyedkori geológia) Mo.szkva, 1939. U. a. Lednyiko\ij period na fyerri- 
torii SzSzSzR. ( =  A jégkorszak a Szovjetúnió területén.) Moszkva— Lenin- 
grád 1930.
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Uzboj-rendszer egész történetét a negyedkorra teszi. GerfiH/uii..s 
és Markov e kérdés kapcsán ezt írják : »Ezen az alapon, a clivahnt 
áradásnak, valamint az Aral-Szarykamys-Uzboj-rendszerfennálliuiii 
nak és működésének korát többé-kevésbbé egyidejűnek t<ikinl 
hetjük a Szovjetúnió északi részének utolsó (valdaji) eljegesedém'i 
vel«.®)

A. Sz. Kosz e kérdésben tartózkodó. Szerinte ; ^Egyelőre méĵ  
eldöntetlen az a kérdés, hogy az Uzboj folyása mikor apadt ki ; 
megvolt-e még a történelmi korban ia, vagy nem«, bár nyilván
valóan a tagadó válasz felé hajlik.

A történészek cs geológusok közti vitában a döntő szó kétség
telenül az archeológusokat illeti meg.

«Az Uzboj melletti romok vizsgálata — írja A. Sz. Kosz — 
kétségkívül igen jelentős feladat. Nagyon fontos volna meg
állapítani, hogy mi volt a rendeltetése az ottani emlékeknek és 
hogy mikor építettek őket. Lehetséges, hogy ezek a tudósítások a 
minket érdeklő kérdés megoldása szempontjából igen érdekes és 
teljesen váratlan eredményeket hoznának^.*)

1947 októberének elején expedíciónk megkísérelte, hogy 
kivegye részét az Uzboj problémájának megoldásából.

Az uzbojmenti emlékeket a kutatók több ízben leírták, 
köztük olyan nagy kutatók is, mint Konsin, Obrucsev stb. A szov
jet geográfusok cs geológusok, akik közül különösen B. A. Fedoro- 
vicsot és A. Sz. Kcszt kell kiemelnünk, az Uzboj övezetében fekvő 
agyagtáblákon nagymennyiségű kovakőeszközt gyűjtöttek össze. 
Ezek a késői neolitra és a bronzkorra, valószínűleg az i. e. IV —II. 
évezredre tehetők. De régész szakeihber még sohasem kereste fel 
ezeknek az emlékeknek egyikét sem.

Felderítő útjaink során nem azt a feladatot tűztük magunk 
elé, hogy e problémát teljes egészében felöleljük. Ügy döntöttünk, 
hogy eleinte mellőzzük az ősközösségi kultúra emlékeit, és érdek
lődésünk középpontjába annak a problémának megoldását állít
juk, milyen volt az Uzboj-völgy a történelmi korban, melyből 
a föld felszínén található építmények valók. E korlátozás révén 
lehetővé vált, hogy munkánkban teljes egészében a repülésre 
támaszkodjunk s hogy a vizuális légi felderítés mellett, egyes 
emlékekről felvételeket készítsünk és az érdekesebb emlékek 
környékén le is szálljunk.

Az Uzb^j—Szaiykamys vidékén végzendő munkálataink 
bázisául a régi Vazir, a mai Dev-Keszken ismerős romjait váliisz- 
tottuk ki. így lehetővé vált, hogy a repülés után fennmarad*'*

•) »Lpdnyikovij periocl* ( =  Jégkorszak), 435. lap.
*) A. Sz. Keaz, Kuszlo Uzboj ( =  Az Uzboj-medro), 110. I»|>
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szabad időnket e romok, valamint a nem messze fekvő nagy közép
kori város, Semacha-kala részletes régészeti éa építészeti leírására 
fordítsuk.

Október 3-át és 4-ét arra szenteltük, hogy a Vazirral nyugat 
felől szomszédos földrajzi pont, Erburun fölé repüljünk és innét 
még tovább nyugat felé, az Usztyurt mélyébe, az Asszake-Kaudan 
mélyedésbe, ahol a késő középkori Vazirral egyidős, kisebb kőerőd 
romjait fedeztük fel. Innét a szarykamysi völgykatlan északi részén 
keresztül tértünk vissza bázisunkra.

♦Október 5. Végre (én, M. A. Orlov, valamint Sz. V. Gedda 
és M. Dubovoj pilóták) döntő repülőútunkra indulunk délfelp az 
Uzboj mentén, az akjajlai folyókanyarig. Az egész előző estét 
útitervünk részletes kidolgozásával töltöttük. Az időjárás egy kissé 
nyugtalanít bennünket : a napot legyezőszerűen szétterült bíbor
vörös felhők takarják. Virradatkor a látóhatár déli és nyugati 
részén párás a levegő, ami erős szél előjele szokott lenni. A fenn
síkon egyelőre még csend van. Lehet, hogy minden rendben lesz.
9 óra 38 perckor repülőgépeink fölszállnak a földről. 9 óra 46 
perckor átszeljük a Darjalykot. Alattunk a régi meder széles ka
nyarjai, a szakszaullal benőtt szürkés folyóágy, az apró bokrokkal 
borított szürkés pártok. Akárcsak tegnap, most is mindenütt 
látszanak a késő-középkori mezők és csatornák .körvonalainak 
nyomai.

9 óra 56 perc. Előttünk a Daudan kiszáradt medreinek 
kanyarulatai : igen lapos, alig kivehető folyómeder, mely keletfelől 
útirányunk felé tart, majd délnyugatra fordul. A Daudan partjai 
mentén öntözésnek semmi nyoma sem látszik.

10 óra 03 perc. A meder hol átszeli útirányunkat, hol pedig 
balra tér el. Jobbfelől a Daudan és a Darjalyk középső folyásánál 
mezők és kertek alaprajza látszik.* 10 óra 09 perc. Előttünk balról 
a Tarym-gaj magaslat körvonalai. Még öt perc c.h lent a táj meg
változik. A szürke, agyagos, bokrokkal gyéren benőtt síkság 
helyébe síma, fehéres agyagtáblák lépnek, melyeken kis homok
dombok emelkednek. Kultúrának semmi nyoma.

Az idő nyilvánvalóan nem kedvező. Már 20 perce repülünk 
B útirányunk mentén jobbról mindent sűrű pára borít és a Buten- 
tau-magaslat szinte egyáltalában nem látható. Most előttünk is 
egyszerre sűrű, zöldes-szürke köd kezd gomolyogni, mely elborítja 
az eget és földet. A  szél minden pillanatban erősebb lesz, repülő
gépeinket föl-alá dobálja.

Még néhány perc s máris áttörjük a homokvihar frontját 
és a gomolygó ködbe merülünk. A vezérgépet is alig látjuk. Ég és 
iöld elvész szemünk elől. Gépeink kegyetlenül himbáJóy.nak.



Még néhány percig délfelé próbálunk előretörni, abban a remény
ben, hogy a vihar nem soká tart. De hamarosan kiderül, hogy 
reményünk hiábavaló. Vissza kell fordulnunk.

10 óra 20 perc. A számum velünk rohan. Nyugaton, keleten, 
délen — az észa^elet felé száguldó homok- és porviharok mindent 
elborítanak. A napot sem látjuk. Előttünk, északon a homokfelhő 
most már szinte mindent elborított. Előttünk nincs semmi, aminek 
alapján tájékozódhatnánk, kizárólag az iránytű szerint repülünk. 
A dühöngő szélvihar eltérít benniinket útirányunktól. Kb. egy

85/s ábra. Dev-Kea^ken fellegvára (V a n r ).

<Sra hosszat repülünk ebben a szél- és porkáoszban, miközben 
körülöttünk semmit sem látunk. Végül elől, egészen közel, az 
Usztymt dev-keszkeni hegyfokán, a ködből kirajzolódnak a Csink 
déli részének szaggatott, fehér hegyfalai. A szél erősen jobbra 
sodort bennünket. A Csink mentén nyugatra fordulunk és 11 óra 
25 perckor leszáUunk repülőterünkön. A szél olyan erős volt, hogy 
a táborban nem hallották meg közeledésünk neszét és csupán a 
repülőtéren szolgálatot teljesítő gépész és sofőr jönnek elénk. 
Mindnyájan nagyon nyugtalankodtak, mivel a vihar Dev-keszken 
fölött már régóta dühöng. A  szél megremegteti sátrunk alját. 
Köveket teszünk rá. Teát iszunk és mérlegeljük az eredményt. 
Az Uzboj nyilvánvalóan nem akarja feltárni előttünk titkát. 
Az idő nem derül ki és aligha remélhetjük, hogy holnapra meg-



javul. Márpedig a légi felvételek készítéséhez nemcsak egyszerűen 
tűrhető, hanem der^t idő kell. Ha viszont a homoksivatagban 
ilyen szél fuj, akkor kedvező időre nem számíthatunk.

Ügy döntünk, hogy másnap újra szerencsét próbálunk s 
egyelőre szétszéledünk ^v-keszkenben.

Elérkezik október 6-a. Az égbolt elég szürke, de útunkat 
nem halogathatjuk, az idő múlik. 7 óra 45 perckor felszállunk és

86. ábra. Dev-kala madártávlatb<Sl.

elindulunk a tervezett irányba. Ismerős helyek fölött haladunk^
8 óra 23 perckor a Csink Taiym-gaja nyugati része fölé érünk. 
Előttünk ragyogva szikrázik a Koj-Kyrlan napsütötte hegycsúcsa, 
a C-ink Tarym-gaja baba fordiil. Alattunk lapos síkság, melyet 
délfelől a Zengi-baba magaslat, északról a Tarym-gaja és a Gjaur- 
kyr, nyugat felől pedig a Kanga-kyr zár körül. Kelet felől a Kanga- 
kyrt Szakról és délről megkerülő régi mellékcsatomák nyomai 
húzódnak végig s szinte összeolvadnak a szarykamysi völgyteknő 
kihalt, szürkés felszinével.

A  Kanga-kyr fölött haladunk és elérünk a Kara-kum 
2aunguzi, sík részéhez. Alattunk kihalt, ezürkés-baraa síkság

20 Tolsztov : A z  ősi Chorezm



terül eL Minél tovább jutunk, annál több a homokbucka. Lent 
karavánutak kígyóznak, egyiken 15— 20 tevéből álló karavánsor 
halad.

Az idő minden percben derültebbé válik. A látási viszonyok 
egyre javulnak. Előttünk ismerős fo lt ; a X II—X III. századi, 
ciklopikus kőlapokból álló kerek erőd, Dev-kala kőkorongja. 
Ezt a várat 1939-ben vizsgáltuk meg. Köröket írunk le fölötte, 
lefényképezzük. 8 óra 55 perckor leszállunk az erőd közelében fekvő

87. ábra. Karaván az Uzboj közelében, az expedíció repUlögépéről nézve.

kavicsos síkságon. A várat futólag megszemléljük, mivel útitár
saim 1939-ben nem jártak itt.

9 óra 30 perckor újból felszállunk. A karavánút fölött az 
Uzboj-mellék első romjainak irányában haladunk. A térképen e 
romok Jarty Gumbez néven szerepelnek. Alattunk hatalmas 
homoktáblák, rajtuk gyér növényzet. Az út vékony csíkként 
kanyarog a buckák hajlatain. Az egyik völgyben, a buckák között, 
romok bukkannak elénk. Nagy síremlék ez, melynek kupolája 
leomlott s bejáratának boltíve félig rombadőlt. Az épület égetett 
téglából készült, a kupola maradványait türkizkék majolika fedi. 
Amennyire meg tudjuk ítélni, az épület nagyon közeli rokonságot 
mutat a kunya-urgencsi lomcsoporttal. Az épületet ki érletkép en 
a x n —XIV. század közti időre datálhatjuk. A  levegőben kört 
írunk le. Leszállnunk lehetetlen. 9 óra 50 perckor az orta-kujui 
kutak és az Uzboj irányába indulunk. Egymásután két karaván 
fölött szállunk el. Leereszkedünk. A turkmének üdvözlik gépein



két, fekete sapkájukkal integetnek. Feleletül visszaintegetünk 
nekik. Alattunk Orta-kuju ; a fekete agyagtáblákou, a kutak 
körül vörösberkenye bokrok, néhány pihenő karaván, pár tucat 
teve és ember. Üjból köszöntjük egymást. A karaván tagjai muto
gatnak, nyilvánvalóan hívnak bennünket, hogy teázzunk velük. 
Sajnos, ez lehetetlen. A buckák fölött továbbhaladunk. Előttünk 
a Kugunek hegy.

10 óra 15 perc. Végre ez itt az Uzboj! Itt, a Kugunek mel
lett, a folyómeder lapos, kanyarulatai jól kivehetők. Öntözésnek 
sehol semmi nyoma ! A folyó medre fölött szállunk. 10 óra 24 
perckor lent öntözés nyomai látszanak, de a meder fenekén. Világo
san látható a mező egyes tábláinak körvonala, melyet sötét csí
kokban növénytakaró szegélyez. 10 óra 2fi perckor a folyómeder
ben ismét mezők nyomai tűnnek fel, melyek azonban ezúttal 
jó messzire nyúlnak.

10 óra 27 perckor Bala-isem kútjai felett szállunk el. A meder 
fenekén itt szintén mezők nyomai látszanak. Köröskörül, a meder 
mindkét oldalán, élettelen síkság Jobbról nyugatra lapos, köves, 
feketésszürke platófelület, sötét, zöldesbarna homokbuckák, 
melyeken balról, kelet felől agyagtáblák szürkésfekete foltjai látsza
nak. A meder határain túl öntözésnek és régi településnek a leg
csekélyebb nyoma sincs. Minél messzebb haladunk, a meder annál 
jobban kivehető : a parti terraszok szaggatott, néha szürkészöld, 
néha pedig rózsaszínű kiszögellései tűnnek elő, melyek az Uzboj 
szürke, másutt pedig kékes, tekervényes csíkját fogják közre : 
agyagtáblák ragyogó foltjai, melyeket barna, rózsaszínű, rozsda- 
vörös árnyalatokba hajló színes minták szegélyeznek. Minél 
tovább haladunk, az Uzboj fenekén annál gyakrabban csillannak 
fel tócsák és tavak. Ezek vize néha tiszta, szépen tükrözi a parti 
sziklafalakat és repülőgépeinket, néha pedig a víz felszínét fehér 
aóréteg borítja.

10 óra 40 perc. Előttünk a keleti, balparton Talaj-chan-ata 
nevezetes romjainak kerek foltja. A levegőben köröket írunk le.
10 óra 47 perckor leszállunk egy tükörsima fehér agyagtáblán.

Már leszállásunk előtt nyilvánvaló volt, hogy a romok két 
régi, alapvető leírása közül Konsiné jár közelebb az igazsághoz. 
Talaj-chan-ata Dev-kala mása. A vár 60 méter átmérőjű, kerek 
kőépítmény.

Égetett téglából készült építményei központi udvara körül 
tömörülnek. Mind a kerámiai, mind pedig az építészeti adatok 
révén kétségtelenné válik, hogy az előttünk álló építmény a X II—
X III. századi megerősített, erődszerű karaván.szerájok egységes 
láncolatának egyik szeme, melyet a chorezmsáhok az Urgencset



Nyugat'Chorászánnal összekötő egyik fő kereskedelmi út mentén 
emeltek. Semmi jel sem mutat arra, hogy itt laktak volna ; öntö
zésnek a legkisebb nyoma sincs.

12 óra 15 perckor felszállunk. Elrepülünk az Uzboj felett. 
Az Uzboj itt látszatra igazi folyó, melyet színültig megtölt a víz. 
A víz felszínét helyenként jégkéregszerűen sós réteg vonja be, 
melyen lékek fehérlenek. 12 óra 22 perckor leszállunk Kurlya-

88. ábra. Az expedíció repülőgépei az Uzboj felett.

baba fölé. Több kört írunk le. Alattunk egy temető közepén, a 
kutak mellett, három jelentéktelen agyagepület alkotta csoport. 
A temetőben, a sírok körül, alacsony, ovális alakú agyagkerítések. 
Jellegzetes késői turkmén mazar ez, mely semmivel sem különbö
zik a mostaniaktól ; lehet, hogy most is használják.

Leszállásra gondolnunk sem lehet. Átszeljük az Uzboj 
medrét. Bal-Kuju kútjainál romok fölé érünk. Leszállunk. Futóla
gos vizsgálat is arról győz meg bennünket, hogy a romok kisebb, 
mai agyagépítmény romjai. Körösköiül mai kerámiamaradvá



nyok, XX . századi fajanszcserepek és üvegdarabok. 12 óra 57 
perckor felszállunk Bal-kuju mellől. Üjból az Uzboj fölé repülünk 
és a meder mentén az akjajlai kanyar fölé fordulunk.

Itt, az Uzboj fenekén, helyenként ismét mezők tábláit lát
juk, melyek szakasztott olyanok, mint a Bala-Isem mellettiek. 
A medertől jobbra a fokozatosan emelkedő plató terméketlen 
lejtői; balról fehér agyagtáblák, mögöttük homoksávok. Az agyag
táblákon végig szakadékos, kanyargó, szétágazó medrek, az 
•Uzboj mellékfolyói#, patakok nyomai, melyeket az esővíz s olva
dáskor a hóié vájt ki. A medren túl öntözésnek semmi nyoma. 
13 óra 15 parckor a híres »akjajlai vízvezeték# fölött repülünk el, 
melyről Konsin és Obrucsev vitáztak. Az Uzboj balpartjának 
sziklafala felett nagy épület romhalmaza terül el. Innét észak
kelet felé, kb. 1 km hosszúságú, keskeny, vörös sáv húzódik végig, 
itt terülnek el egy többször leírt vízvezeték csatorna maradványai.

13 óra 25 perckor leszállunk a ^vízvezeték# környékén, jó 
messze az Uzboj észak felé eső jobbpartján. Leereszkedünk a 
bokrokkal benőtt, helyenké.it homokfödte s itt széles és lapos 
mederbe.

Az Uzboj szakadékossá mosott partján egy agyagépítmény 
Bűrű romhalmaza terül el. Alapzatánál egész sor, nagy, négy
zetes, 30x30x5 cm méretű égetett tégla hever. Délfelé, távolabb, 
az Uzboj mentén két kisebb halom. A part mentén 150 méternyire, 
az agyagtáblákon, nem nagy számban, néhány koraközépkori 
kerámia töredéket találtunk. Ezek mindennapi használati tárgyak 
maradványai voltak. De a legérdekesebb a »vízvezeték*. Ez nem 
más, mint a fenti méretű égetett téglákból készült s helyenké.it 
jó állapotban fennmaradt keskeny csatorna. Keleti végén sajátos 
tölcsérben, vízgyűjtőben végződik, melynek közelében kisebb 
kerek halom terül el : egy őrtorony omladványainak halma. 
Keletfelől a víztölcsér meUett széles, teljesen kopár fehér agyag
táblás mező, melyet bokrokkal benőtt homokbuckák szegélyeznek.

Hamarosan kiderül, hogy a vízvezeték csatornája erősen 
nyugatnak lejt, az Uzboj felé. Még inkább erre vall az, hogy a víz
vezetékkel párhuzamosan, az Uzboj felé kanyargós, mély szaka
dék, az Uzboj »>mellékfolyó«-jánftk sávja húzódik végig, mely 
helyenként átszeli a vízvezetéket. Ez a szakadék akkor keletke
zett, amikor a vízvezeték már nem működött. Az ember által 
többé nem szabályozott vízmennyiség ugyanebben az irányban, 
maga tört magának utat. Egyszerre fény derül mindenre. A  romok
ban heverő, uzboj parti építmény nem más, mint sajátságos 
Mzardóba#, víztartó-medence, melyet az agyagtáblákon összegyűlt 
esővíz és hóié táplált. Ezt a vízmennyiséget az agyagtáblákról



csatornán át vezették a víztárolóba. A medence körüli leletek 
jellege és fekvése alapján arra következtethetünk, hogy a kora- 
középkor folyamán e helyen karavánpihenő volt. Mindez vitat
hatatlanul azt mutatja, hogy az »akjajlai vízvezeték* működése 
idején az Uzbojban nem volt víz. Kiderül, hogy e tekintetben ia 
Konsinnak van igaza.

14 óra 58 perckor felszállunk Ak-jajla mellől. Visszafelé 
repülünk az Uzboj mentén éa újból ellenőrizzük korábban vég
zett megfigyeléseinket. Ismét meggyőződünk arról, hogy az Uzboj 
partjain, a meder fenekén elterülő, említett mezőkön kívül, öntö
zésnek éa településnek semmiféle jele nincs. A Kugunektől éaza- 
kabbra, minél tovább haladunk, a meder annál kivehetetlenebb. 
15 óra 58 perckor Csarysla kútjainak környéke fölött szállunk el. 
A meder nyomai végleg elmosódnak. Elrepülünk a régi szarykamysi 
tó partjain fekvő földsáncok fölött. Ezután a szarykamysi völgy- 
teknő élettelen, sötétszürke síksága felett repülünk tovább.

Jobbra, menetirányunkkal keresztben, nagy kiterjedésű, 
fekete agyagtáblák mögött ismét felragyog a Koj-Kyrlan napsü
tötte csúcsa.

Lent a vidék más színűvé és jellegűvé válik, de továbbra 
ia ugyanolyan sík és élettelen marad. Fehér és szürke, érdes 
agyagtáblák fölött száyunk. Itt-ott bokrok vanii]&k rajtuk, másutt 
kopárak. Emberi tevékenységnek semmi nyoma. Csak 16 óra 14 
perctől 16 óra 20 percig, már nem measze a szarykamysi tótól 
vesszük észre némi kultúra nyomait: egy jurta éa a körülötte 
fekvő vályogkerítéa maradványait. 4 perc múlva egy nyugatról 
kelet felé húzódó, kéaői öutözőcsatorna jól kivehető nyomai 
fölött szállunk el, két perccel később pedig egy másik, hasonló 
csatorna felett repülünk.

16 óra 35 perckor Szarykamys van alattunk. Északon kékes
víztükör csillog, közvetlenül alattunk kiszáradt tófenék hatalmaa, 
sokméterea, sokszögű darabokra szakadt, fehéres, sós felazíne ; 
valamiféle különöa, furcsa anyagtábla.

16 óra 48 perckor a régi. tó északi, partmenti földsáncai 
felé szállunk el. Alattunk a Buten-tau magaslat, melyet már októ
ber 4-i repülőutunk alkalmával megismertünk. A hely jellege egy
szerre megváltozik. A hegyek lábánál egyre sűrűbben, egymásután 
kisebb-nagyobb öntözőcsatornák, tanyaépület- és kerítésromok 
tűnnek fel. Megint a Darjalyk völgyének »egykor öntözött földjei*, 
Vazir és Adyk késői középkori városok vidéke fölött vagyunk.

17 óra 26 perckor leszállunk »repülőterünkön* Dev-keazken 
közelében.



Utunk eredményei alapján semmi kétség sem lehet afelől, 
hogy a geológusok és a történészek közti vitában az igazság a geoló
gusok oldalán van. Bartold téved. A késői középkor folyamán 
az Uzbojban nem folyt víz. Az Uzboj melletti romok egyáltalában 
nem valamilyen egykori, ottani település nyomai, mint Obrucsev 
gondolta. E romok egy koraközépkori karavánút nyomai. Ez az 
Út Urgencsből Nyugat-Chorászánba majdnem ugyanabban az 
irányban haladt, amerre Chorezmből Kzyl-Arvatba most is vezet 
egy karavánösvény.

Az Uzboj mellett az ókorban sem volt földművelés. A víz 
folyása valószínűleg nemsokkal a chorezmi földművelés kezdete 
előtt apadt le. Erre utalnak a Hérodotosz, valamint uz arab szer
zők, különösen Makdiszí elbeszélte homályos mondák.

Megemlítem Hérodotosz elbeszélését, mely szerint az Akész 
folyó (Ókszo.sz =  Amu-darja) a chorezmiek birtokolta völgyet 
öntözte. Egyik királyuk azonban a folyót a hegyi hágók közt 
emelt töltésekkel elzárta. Ennek folytán hatalmas tó (nyilvánvalóan 
az Aral-tó) keletkezett s ugyanekkor több vidéken kihall az élet. 
Ezek közé kell sorolnunk az Uzboj mentét is. Megemlítem továbbá 
Makdiszí elbeszélését arról a régi chorezmi királyról, aki megvál
toztatta az Amu-darja folyását. Emiatt az uzboj menti régi 
települések elsivatagosodtak.

A. Sz. Kesznek az Uzbojrol írt monográfiájában ezt olvas
suk : »A vízfolyásnak ilyen irányban (Szaiykaniys— Uzboj felé. — 
Sz. T.‘) való megváltozása azzal járt volna, hogy a folyó attól 
fogva a delta legalacsonyabb szintjeinek megfelelően folyt volna éa 
az egész chivai oázist, az évszázadok óta ()ntözéses földműveléssel 
foglalkozó nagyszámú lakosságot víz nélkül és így létalap nélkül 
hagyta volna. Emiatt az ember mesterséges rentlszdbályok alkalma
zásával arra törekszik, hogy fenntartsa a természet ingadozó egyen
súlyát, ugyanakkor azonban lehetséges, hogy többé nem ad módot 
arra, hogy az Uzboj folyó újból vízzel telhessék meg«. )̂

Ezek a ^mesterséges rendszabályok# mindenekelőtt abból 
állnak, hogy mesterséges öntözőrendszer létesült, mely kelet
kezésétől fogva fontos szabályozó szerepet játszott e szeszélyes 
folyó történetében. E folyót szinte csak az emberi munka kötötte 
helyhez.

Nem véletlen, hogy a néphagyományban, az Uzboj kiszára
dásának okául az öntözőhálózat létesíté3e szerepelt. Jogos az a 
föltevés, hogy éppen a víznek öntözésre való nagyarányú felhasz
nálása miatt csappant meg a Szarykamys vízszintje s ezért száradt

*) .4. Sz. Kész, Rii.szlo Uzboj {== Az Uzboj medre), 101. lap.



ki annyira, hogy többé nem tudta vízzel táplálni az Uzboj ba 
vezető csatornát, melyben ettől kezdve többé sohasem folyt víz.

Hoanét ered az a legenda mely szerint a mongol betörés 
utáni időkben ^megváltozott* az Amu-darja folyása ? Abulgází, 
aki az Uzboj folyásának feltételezett másodszori megszü lése után 
mindössze egy emberöltővel élt később, teljesen hitelt ad ennek az 
általa közölt legendának.

A felelet világos. Az Amu-darja folyása valóban »megválto- 
zott«, de a folyó nem folyt, a Kaspi-tóba. Mindössze az Amu- 
darja egyik mellékága, a Darjalyk változtatta meg folyását s 
ömlött a Szaiykamyii tóba. Abulgází elbeszélése nem az Úzbojra, 
hanem a Darjalykre és a Szaiykarnysre vonatkozik. A Darjalyk 
partja egészen a régi Szaiykamyí partjáig merő ellentéte az Uzboj 
élettelen, sivatagos partvidékének és mindenütt a késői középkori 
idők belterjes mezőgazdaságának nyomait mutatja. A. Sz. Keaz 
helyesen utal Abulgází elbeszélésének legendás jellegére. Abulgází 
»elfeledte« megemlíteni a hatalmas Szaiykamysi tavat. Már pedig 
e tó megléte elengedhetetlen feltétele lett volna az Uzboj ba tor
kolló vízlevezető csatornának s azonfelül a tónak az általa leírt 
irányban kellene feküdnie.

Az Abulgází összegezte mondákban két különböző nép- 
hagyomány szálai keveredtek össze. Egyes hagyományok szerint 
a Darjalyk völgyében és a Szaiykamyá partjain valóban voltak 
települések, azzal kapcsolatban, hogy a X III. században az Amu- 
darja vizének egy része a Szaiykamyiba ömlött. Ezek a hagyomá
nyok, melyek a folyó tényleges ^nyugati irányba való fordulására* 
vonatkoztak, a történelcmelőtti időkre visszamenő zavaros népi 
legendákkal, valamint az Uzbojról szerzett tulajdonképpeni benyo
másokkal keveredtek.

Valóban, az Uzboj feletti repülőút a legalkalmasabb mód az 
Uzboj legenda keletkezésének megmagyarázására. Külső látszatra 
az Uzboj valóban igazi folyó benyomását kelti, mintha folyása 
csak nemrég szűnt volna meg. Medrében nemcsak alsó, hanem 
középső folyásánál ia van víz, néha 10— 20 kilométer hosszúság
ban is, s így az Uzboj teljesen azt a látszatot kelti, mintha vize 
most is folynék. Az Uzboj azonban mégsem folyó, hanem csupán 
az Usztyurtból lezuhanó esővíz és hóié táplálta tavak rendszere.

látszik, Abulgází nem járt messze az igazságtól, amikor 
az uibojmenti X IV —XVI. századi településekről beszélt. Idézem 
szavait : »Az Amu-darja mindkét partja mentén, egészen Ogur- 
csáig, szántóföldek, szőlőskertek és ligetek terültek el. A lakosság 
tavasszal a magasabban fekvő helyeket kereste fel. Midőn legyek 
és bögölyök lepték cl a vidéket, nyájaikat a kutakhoz terelték,



melyek messze, a folyótól majdnem kétnapi járóföldre feküdtek. 
Mikor azonban a bögölyök eltűntek, ismét visszamentek a folyó 
partjai mellé.*®)

Itt az uibojmenti kutak és tavak mentén sátrat vert nomád 
turkmén lakosságról van szó, melynek emlékét az Uzboj fenekén 
elterülő szántóföldek nyomai őrzik. Valóban voltak itt szőlőskertek 
és ligetek is, de ezek nem Ogurcsánál, hanem a Szaiykamysnél vég
ződtek.

Az Uzbojjal kapcsolatos problémák megoldására vélemé
nyem szerint a történészek nem illetékesek. Ezek a problémák 
továbbra is a földrajztudósok, geológusok, valamint az ősrégész- 
archeológusok kutatási körébe tartoznak.

A  Darjalykkal és Szaiykamyisal kapcsolatos problémák azon
ban valóban történeti problémák.

E történet főbb körvonalait már most kijelölhetjük.
A mongol betörés, mely a chorezmi öntözéses gazdálkodást 

elpusztította, valóban véget vetett az Amu-darja alsó folyása 
mentén két évezred folyamán kialakult rendszernek. Az öntözésre 
fel nem használt, feleslegessé vált víz egy része a Darjalyk régi 
medrében nyugatra, a Szarykamysi tóba ömlött.

Itt Chorezm nyugati határvidékének psremén, a X H I—
XIV. század végén, új földműves és városi kultúrközpont alakult 
ki. E központ fellendülése azzal a szereppel állt kapcsolafban, 
melyet Chorezm e része az Aranyhorda-birodalom gazdasági, 
politikai és kulturális történetében kényszerült játszani.

A barbároknak, e birodalom urainak, érdekük volt, hogy 
Chorezm kultúrhagyományait érdekeiknek megfelelően felhasznál
ják. Üj városokat kellett építeni, a Horda kánjainak volgamenti 
fővárosait, meg kellett szervezni a rablóháborúk hasznát lefölöző, 
nagyszámú arisztokrácia részére szükséges közszükségleti cikkpk 
és fényűzési tárgyak termelését, végül kenyérre, gyümölcsre és 
más mezőgazdasági termékekre is szükség volt.

A. J. Jakubovszkij’ ) meggyőzően kimutatta, hogy az úgy
nevezett »Aranyhorda-kultúra« valójában nem más, mint a Volga- 
mellékére importált chorezmi kultúra. Teljesen alaptalanok mind
azok a legendák, melyeket az Aranyhorda tatárjainak állítólagos 
magas műveltségi színvonaláról nálunk Pokrovszkij antimarxista 
iskolája terjesztett. Az Aranyhorda emlékeinek külső pompája 
teljesen lopott fény, ugyanúgy, ahogy katonai fosztogatáson és

•) Abvlgazi, 183. lap.'
’ ) Lásd: A. J. Jakvbovszlcij, Razvalini Urgencsa. . . ( =  Urgencs 

romjai . . .); U . a. Szaraj Berke.



az adóprésen alapult e reakciós, rabló, félig rabszolgatartó barbár 
birodalom léte is.

Urgencsnek, melyre az Aranyhorda kánjainak, mint e 
rablott pompa alapforrására feltétlenül szükségük volt, módja 
nyílik rá, hogy hamvaiból ismét felemelkedjék és nagy, kézmű
ipari és kereskedelmi központ legyen.

Ibn-Batúta, aki 1340 körül felkereste Chorezmet, beszámol 
arról, hogy Dél-Chorezm lakossága mennyire lecsökjtent ; ugyan
ekkor el van ragadtatva Urgencs pompájától, s úgy beszél 
róla, mint a legnagyobb és legfényűzőbb »török város«-iól. 
Erről tanúskodnak a régészeti emlékek is. Az urgencsi muzulmán 
egyházi építészet pompás emlékeinek nagy része — például : 
Türabek-chanym bámulatosan finom ízlésre valló mauzóleuma, a 
gigászi (62 méter magasságú) »nagy mináret«, Nadzsmeddín 
Kubrá mauzóleuma mind ibn-Batúta utazásának idejéből valók. 
Az urgencsi mesterek és művészek, s a Horda fejedelmének, Kutluk- 
Timurnak székhelyein élő mesterek és művészek fejlesztik tovább 
a chorezmsáhok-korabeli chorezmi művészeti kultúra hagyomá
nyait, melyeket a hódítók ivadékainak szolgálatába állítanak. 
A XIV. század végén azonban Timur pusztító betörése véget 
vetett Urgencs e rövid ideig tartó fellendülésének.

Egyes jelekből arra következtethetünk, hogy Chorezm 
röviddel azelőtt politikailag újjászületett. Az Aranyhorda hanyat
lását és szétzüllését felhasználva, melyet a kulikovói csata mégcsak 
siettetett, uralomra jut az úgynevezett »kungrati szúfík«-nak, 
a Chorezmben befolyásos török-mongol Kungrat-törzs fejedelmei
nek helyi dinasztiája.

A chorezmi )>Szúfidák<( önálló politika folytatására irányuló 
kísérletei féltékennyé teszik Timurt. 1370 és 1388 között öt ízben 
indít hadjáratot Chorezm ellen, hogy az országot meghódítsa, 
mivel Chorezmet, nem minden alap nélkül, birodalma hatalmas 
versenytársának tekintette.

Utolsó hadjárata Urgencs teljes megsemmisítésével végző
dött. A hódító a város helyére árpát vettetett. Bár ezután Urgencs 
megint életre kelt, soha többé nem tudta visszanyerni azt a korábbi 
jelentőségét, melynek emlékét a XIV. századi hatalmas romhal
maz, valamint Kunya-Urgencs, a Tasauzi terület körzeti köz
pontja melletti kis turkmén város őrzi. Kunya-Urgencs az Októberi 
Forradalom után a hasonló nevű vásártelep helyén keletkezett.

A XIV. századra esik egész sor város felvirágzása is, melye
ket uzboj— szarykamysi kutatóutunk idején vizsgáltunk meg.

Különösen látványosak egy nagy város romjai, mely Ó-Vazir-
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tói nem messze, az Usztyurt keleti lejtős oldalán fekszik és most 
Semacha-kala néven ismeretes.

Alapjában véve ez a város koraközépkori, erődszerű város 
volt, melyet egykor négyszögű erős falak vettek körül, a falakon 
pedig hatalmas tornyok állottak. Valószínű, hogy a várost a 
mongolok semmisítették meg. A  tornyok közti falrészeket lerom
bolták. A  magukban álló négyszögű és kerek tornyok sora saját
ságos benyomást kelt. A X IV . században azonban *a város újból 
felvirágzott, bár erődítményeit többé soha nem állították helyre. 
Semacha a levegőből meglepő képet mutat. Látjuk, hogy az 
utcák és mellékutcák furcsa hálózata hogyan nyúlik tovább a 
régi erődítések romjainak vonala mögé, hogyan terjeszkedik a 
város, nyugat, kelet és észak felé. A mongol betörés után kelet
kezett város alaprajza igen szépen kivehető. Az egyes házak hol 
gondosan csiszolt, hol pedig durva, formátlan kőlapokból készült 
falai elég magasan állnak. A mecsetépiilet a város középpontjában 
fekszik, udvarát pár oszlopsor veszi körül. Az oszlopok lépcsőzetes 
piramistalapzata épen maradt. Látható továbbá a város mögött 
egy másik nagy mecset is, jól kivehetők a kézművesek negyedei 
(a fazekasnegyed, melyben számtalan salaktelep látható, továbbá 
a vasolvasztárok és kovácsok negyede, melyet vasércdarabok 
borítanak), a város körül számos kő- és téglamauzóleum fekszik. 
Mindez kitörülhetetlen benyomást hagy a szemlélőben. Különösen 
lenyü^öiő képet mutat a város kapuja, az átjáró fölött leomlott 
kupolával és az oszlopcsarnokkal. A kapu közelében egy kőoszlopfőt 
találtunk, melynek hajlott felső része oroszlánfőj ben végződik. 
Semacha leletekben rendkívül gazdag. Próbaásatásunk folyamán 
rövid idő alatt száz meg száz gazdagon díszített, glazurozott 
edényt, fajanszot, porcellánt gyűjtöttünk, melyek megleptek ben
nünket díszítő motívumaik és színárnyalataik hihetetlen gazdag
ságával. Semacha romjainak további vizsgálata nagy felfedezések
kel kecsegtet. Kellő méretekben végzett, rendszeres ásatások révén 
valószínűleg Semacha a középkori chorezmi emlékek között 
ugyanolyan helyet foglalhatna el, mint amilyen helyet Toprak az 
ókori emlékek sorában tölt be.®)

A  város később is tovább él, egészen a X V I—XVUI. századig 
s Vazirral együtt Chorezm nyugati határán előőrs szerepet tölt be.

■) Semacha-kala környéken az Usztyurt hegyfokán, 1947-ben, 
munkálaiaink folyamán clöször fedezti nk fel egy kurpan-szerű temető- 
helyet, Csas-tepét (lásd 92. ábra). Csas-tepe hatalmas kurganhalmaz. 
Az egA'es kiirpanokat sáncokktní, k^t felel a bejáratnál, négyszögletes 
Dudvarok* veszik körül. Ez a telep valószínűleg koraközépkori komplexum ; 
ásatások nélkül azonban egj^elöre még nehéz dal;'-'- ink.



Hajlok afelé, hogy azt a Terszek nevű várost lássam benne, melyről 
a X V I—XVn. századi események leírása kapcsán történik említés. 
A  Terszek név az írásos emlékekben állandóan együtt szerepel 
Vazirral, melytől e romok 10— 20 kilométernyire fekszenek. 
Nagyon fontos még két város meghatározása, melyeket e vidék
kel kapcsolatosan X V —XVII. 
századi források említenek.Ezek:
Adak és Jangisehr. Az Adak 
név török szó, jelentése szósze
rint láb, topográfiai értelemben 
»folyó vagy csatorna alsó fo
lyása*.

Az Adak nevét említő for
rások adatai szerint a város a 
Vazirból Chorászánba vezető út 
mentén feküdt, egy széles víz
tároló partján. Ezt a víztartót 
az Adaknak Sej báni üzbég kán 
által 1488-ban történt bevéte
léről szóló költői elbeszélés »Kara- 
tengiz«-nek (=  Fekete-tenger) 
nevezi. V. V. Bartold®) lehetsé
gesnek tarja, hogy Adakot vala
hol az Uzbojnak a szaiykamysi 
völgykatlanból kivezető szaka
sza mellett kereshetjük. Én a 
magam részéről afelé hajlom, 
hogy Adakot rövid ideig fenn
álló várnak tartsam, mivel a 
XVI. századi események leírása 
során már nem történik róla 
említés. A  város Ak-kalának 
vagy Akcsa-kalának a Kurudz.sa- 
Üiüek régi medre közelében fekvő 
hatalmas romjai helyén, a Buten-tau Csink délkeleti részén, a 
Szaiykamyii-tó régi partjának közvetlen közelében terülhetett el. 
Ez a hely, mely a Darjalyk öntözőrendszere mellett fekvő 
összes városok legtávolabbi pontja, fekvése alapján leginkább 
rászolgál Adak fenti elnevezésére.

Ak-kala-Adak szabályos négyszögalakú alaprajzú, árokkal 
és igen jó állapotban fennmaradt falakkal körülvett erőd- A falak 
24x24x6 cm méretű nyerstéglából pachsza alapzaton készül

•) »Orosenyije« (Öntözés), 92. lap.

90. ábra. Oroszlánfejet ábrázoló 
kőoszlop Semacha-kalából.



tek, rajtuk sűrűn elhelyezett tornyok, a tornyokon pedig két- 
sorával kisebb lőrések láthatók. Belül, a fal mentén, egymáshoz 
közel, nyerstégla kiszögellések, támaszpillérek fedezhetők fel. 
Ez az építési mód Vazir középkori falai alapján is ismeretes s a 
chorezmi építészetben még nem régen is alkalmazták. Kelet felől 
a városhoz a tengelyének meghosszabbítása mentén fekvő négy-

91. ábra. Ak-kala áltaiános látképe.

szögű alaprajzú külváros csatlakozik, melyet ugyanilyen anyagból 
készült, de rosszabb állapotban fennmaradt fal vesz körül.

A várostól keletre (mint Vazirban is) pompás parkkomp
lexum alaprajza látható, melynek közepén téglából épült paviUon 
terül el. Köröskörül, a város közelében, a folyómederből kiinduló 
csatorna elágazásainál számos tanya alaprajza tárul elénk.

Az Ak-kalában a föld felszíne alól gyűjtött kerámiai anyag, 
éppúgy, mint az építészet is, Vazir és Semacha késői rétegével áll 
kapcsolatban és így a mi identifikálásunkat támogatja. Ugyancsak 
a mi identifikálásunk mellett szól az is, hogy Vazirral és Semachával



ellentétben ez a város egyrétegű és nyilvánvalóan nagyon rövid 
ideig virágzott.

Egyébként .szerintem a XVI. században még megvolt, de 
másként, mégpedig Jangisehr néven emlegetik, ami (mint török
perzsa név) szószerint »új város«-t jek'rit. Valóban Ak-kala már a 
maga korában, a régi városok helyén kia'akult Vazirral és Terszek- 
kel ellentétben. ))új város«, mivel új helyre épült. iSzerintcm a két

92. ábra. A C6as-tt.pci kurganok kumplexunui (légiíelvétel).

török név: Adak (=  »!áb«, »alsó folyás«) és Terszek (=  »kö- 
nyök«, »görbület«) eredetileg csupán bizonyos földrajzi pontokat 
jelölt. (Terszek-Semacha az Usztyurtba mélyen bevágódó ))üböl« 
kellős közepén fekszik.) Adak városának tulajdonképpeni neve 
Jangisehr volt, a XV. századi eseményekről szóló források azon
ban a vidék nevét átviszik a városra. (Megemlíthetem, hogy nem- 
esupán koráközéj)kori szerzők, hanem ibn-Batúta is »Urgencs 
városa« helyett állandóan »Chorezm városát« emlegeti.)

Chorezm nyugati, darjalyki részének XV—XVI. századi 
története fontos, de rövid történelmi epizód. Tudjuk, hogy a



XVI. században és a XVU- század elején itt kialakult és Chorezm 
feudális bomlásának folyamán elkülönült körzet, melyben igen 
erőfjen keveredtek egyes török (turkmén és üzbég), valamint 
cltörökösödött chorezmi elemek is, meglehetősen nagy politikai 
szore{)et játszik. A XVI. század elején Vazir a kezdeménj^ezője 
és központja a Chorezmben csak nemsokkal azelőtt uralomra 
jutott perzsák elleni népi felkelésnek. Eredetileg Vazirban veti meg 
a lábát Berke szultán utódainak új üzbég dinasztiájiu, innét ter
jedt tovább az üzbégek uralma (Chorezm fölött. Ezután Vazir 
sokszor versenyre kel Urgenccsel és nem egyszer Vazir volt a kán 
székhelye és az ország fővárosa is.

Anthony Jenkinson azonban, a Vazir városáról szóló egyet
len ránkmaradt leírás szerzőj3, aki lö58-ban járt’ itt, helyesen 
jósolta meg a város és a környező vidék közeli pusztulását : »Azt 
a vizet, melyet ez az egész ország használ, az Óxusz-folyóból 
kivezető csatornákból nyerik és emiatt a folyó vize nagymérték
ben leapad. Ez az oka annak, hogy a folyó többé nem a Kaspi- 
tengerbe (azaz : a Szaiykamysi-tóba. Sz. T.) ömlik, mint azelőtt. 
Valószínű, hogy belátható időn belül az egész ország el fog pusztulni 
és mikor az Óxusz vize már nem le.sz elegendő, a vízhiány miatt 
.sivataggá fog változni.^®).

A mongol betörés és Timur mészárlása folyamán elpusztí
tott dél- és középchorezmi öntözőhálózat fokozatos helyreállítása 
megint azzal járt, hogy a Darjalykot tápláló víz folyása elapadt. 
Először ia a víz nem folyt többé a Szaiyicamysig, ez okozta Adak 
korábbi pusztulását. Ezután azonban a nagyfokú vízhiány a Darja
lyk ellátta egész vidéken érezhetővé kezdett válni, tehát nemcsak 
Vazirban, hanem Urgencsben is. Az öntözőhálózat teljes újjá
építéséhez közvetlenül az Amu-darja főmedrére támaszkodó 
nagy főcsatornák építésére -lett volna szükség. Az akkori 
történelmi viszonyok között azonban erre gondolni sem lehe
tett. A XVI. század folyamán ugyanis Chorezm feudális szét
tagoltsága különösen erős volt : az országot felosztják, az egyes 
területek az üzbég királyfiak hűbérbirtokai lesznek és a feu
dális hűbérurak közti végnélküli torzsalkodások folyamán kézről- 
kézre vándorolnak.

Vazir még a XVII. században is eltengődik és akárcsak a 
mélyre süllyedt Urgencs, továbbra is az elégedetlen feudális ele
mek, a kán trónjára pályázó trónkövetelők bázisa marad. Ugyan
ekkor az ország politikai közf)ontja Dél-Chorezm legnagyobb 
városa, Chíva lesz. Végül Abulgází kán, a legkimagaslóbb chorezmi

*®) Jenkinson, 117. lap.



üzbég uralkodó, aki egyszemélyben történetíró is volt, erélyes 
kézzel megvalósítja központosító politikáját, semlegesíti a határ
vidékek ellenzéki feudális elemeit, Vazir és Urgencs lakosságának 
megmaradt részét pedig Dél-Chorezmbe telepíti. Az áttelepültek 
itt építik fel Uj-Urgencset, mely az Üzbég Szovjet Szocialista Köz
társaság chorezmi területének mostani fővárosa és a chorezmi 
oázis legnagyobb városa.

így tehát a X V m . század második felében fejeződik be 
Vazir területének elsivatagosodása, Chorezm legkésőbbi »3gykor 
öntözött földjeinek« kialakulása.



BEFEJEZÉS

Utazásunk végétért. Vissza kell tekintenünk a megtett útra. 
Az első, amire feltétlenül fel kell hívni a figyelmet az, hogy tudósí
tásaink nem teljesek. Az ókori és középkori Chorezm »holt városai
nak krónikája* még igen hézagos, tele van olyan oldalakkal, 
melyeket nem sikerült kibetüznünk. De a krónika, ha nem is teljes, 
mégis megvan s mi elolvastuk.

Ott, ahol az írások hallgattak, megint csak a tárgyak hal
latták szavukat.

Chorezm történelmének három korszaka pergett le előttünk, 
köztük kettő olyan, melyekről 10 évvel ezelőtt, még semmit, 
vagy szinte semmit sem tudtunk. A harmadik korszak történelmi 
képe pedig, melyet az írásos emlékek eléggé jól megvilágítottak, 
új részletekkel gazdagodott, melyek révén az eseményeket jobban 
megérthetjük s alaposabb fogalmat alkothatunk magunknak a 
társadalmi fejlődés belső folyamatainak azokról a titkairól, 
melyek a krónikák lapjain kaleidoszkópszerűen felcsillanó dátu
mok és nevek, valamint a jogi dokumentumok kazuisztikus 
kifejezésmódja mögött meghúzódnak.

Látjuk, hogy a barbár mongolok feldúlta X I I— X III.  századi 
chorezmi birodalom nem véletlenül létrejött pohtikai kombiná
ciók eredménye, nem »agyaglábú kolosszus*, amilyennek a törté
nészek szeretik feltüntetni. Igaz, hogy Chorezm a mongol betörés
sel szemben nem tudott helytállni. De a betörésnek nem tudott 
ellenállni 10— 20 más, kisebb-nagyobb állam, köztük Nagy- 
Oroszország, valamint a Kaukázus mögötti hatalmas birodalom, 
Taipara utódainak Grúziája sem.

Chorezm sorsa ezek sorsával sok mindenben rokon. A X II. 
században ugyanúgy, ahogy Chorezmben Urgencs, Oroszország
ban Vladimir, valamint Grúziában Tbiliszi védőpajzsa alatt gaz
dasági fellendülés következik be. A városok fel virágoznak, meg
szűnik a feudális széttagoltság, megszilárdul a feudális monarchia, 
sikerül a határmenti nomád törzsek semlegesítése és a vezető állam



politikai befolyásának vonzókörébe való bevonása ia. E ft)lya- 
matot mindenütt megszakítja a szörnyű mongoldúlás, mely 
nemcsak katonai jellegű pusztításokkal járt s nemcsupán e bar
bár katonai rabszolgatartó állam uralmát jelentette, moly mint 
rettenetes polip szíttá ki a meghódított vezető államok életnedvcit. 
E katasztrófa visszatérést jelent a nem sokkal előbb sikereHcn 
leküzdött feudális széttagoltsághoz, azt jelenti, hogy megerŐHÖ- 
dik a csak imént megzabolázott feudális arisztokrácia helyzete, 
mely a hódítókban támaszra lelt saját népe ellen és az idegenek 
hatalmát saját, merőben önző céljainak megvalósítására használja 
fel 8 életre kelnek a nép feudális kizsákmányolásának Icg- 
reakciósabb, félig rabszolgatartó formái.

A további történelmi fejlődés arról tanúskodik, hogy a 
chorezmi birodalom fellendülése nem a véletlen műve volt, s hogy 
e felvirágzás a belsőázsiai népek történelmi fejlődésének haladó 
irányzataival állt kapcsolatban, A XIV. század folyamán felemel
kedő, hatalmas feudális államtömörülések, az Arany horda óh 
T imur birodalma, melyek élt̂ n mongol eredetű uralkodócsaládok 
álltak, bizonyos fokig, mind politikai, mind pedig kulturális téren 
a chorezmsáhok birodalmának fejlődési irányzatait fejlesztik óh 
folytatják tovább. Mind Uzbeket, Dzsucsi uluszának legkiválóbb 
uralkodóját, mind pedig Timurt a chorezmsáhok utódainak 
nevezhetjük.

A barbár mongolok képtelenek voltak arra, hogy hódítá
saik óriási területén tartós politikai államalakulatot hozzanak 
létre. A »mongol birodalom* már Dzsingisz unokái alatt lényegileg 
ténylegesen független uluszokra hullott szét. De ezek az uluszok 
is csak olyan mértékben tudtak szert tenni bizonyos tartósságra, 
amilyen mértékben a hódítók utódainak sikerült kiaknázniuk a 
már kialakult gazdasági és politikai kapcsolatokat. A mongolok 
mindenütt élősdi kinövésekként lepik el azoknak a helyi politikai 
államalakulatoknak testét, melyek hagyományai szintén a mongol 
betörés előtti időkre nyúlnak vissza. A juan birodalom a közép
kori Kína, a Hulagidák birodalma pedig Irán kapcsolatait hasz
nálta fel.

Uzbek birodalma, szélesebb alapokon, az első Mámúnidák 
és elődeik, a V III. századi Afrígidák államát támasztja fel. Ami az 
irodalomban általában )>Arany-horda kultúra« néven szerepel, 
különösen pedig a két Szaraj és a XIV. századi többi volgamenti 
város kézműveseinek pompás remekei, valójában, mint Jakubov
szkijnak a mi anyagunk által is alátámasztott kutatásai kimutat - 
ták, csupán a középkori Urgencs kultúrájának vidékies változatai.

Timur birodalmának eredeti, szilárd magva területile;í



szinte pontosan egybeesik Muliammed chorezmsáh birodalmával. 
Létrejötte egyenes folytatása az 1218. évi mongol betöréssel meg
szakadt folyamatnak. Timur háta mögött ugyanazok a társadalmi 
erők állnak, mint amelyek Muhammed mögött álltak. Üj formák 
között, ugyanazokkal a társadalmi ellenmondásokkal kell szembe
kerülnie, mint chorezmi elődjének. Mint az urgencsi Muham
med, ugyanúgy a sahriszebzi Timur is Szamarkandba helyezi át 
fővárosát. Egyáltalában nem véletlen, hogy éppen a chorezmi 
művészeti hagyományok fejlődnek tovább és a timuri építészet 
nagyszerű emlékeiben teljes virágkorukat érik el.

Á  mongol betörésnek azonban, mely sok esetben a leg
elmaradottabb gazdasági és politikai formákat őrző, sztyeppelakó 
feudáhs-törzsi arisztokrácia poUtikai befolyását növelte, mind
két utódállamban egyik végzetes következménye, hogy az uralkodó 
osztály főcsoportjai közti ellentét még élesebbé váUk, mint Muham
med korában s ezenfelül nyilvánvalóan azok az irányzatok kerül
nek előtérbe, melyek képviselője Muhammed ellenlábasa, Turkán- 
chatun.

Ezeket a bomlasztó irányzatokat csupán Timur vaskezű 
diktatúrája fékezte meg egyidőre. Ezek a tendenciák azonban a 
hódító halála után teljes erővel kibontakoznak. Ekkor kezdődik 
az a sokszáz évig tartó sötét, tragikus feudális széthúzás, gazdasági 
pangás, kulturális reakció, melyből Közép-Ázsia népeit csak a 
Nagy Októberi SzociaÜsta Forradalom és a XIH. századi esemé
nyek végzetes következményeit sikerrel leküzdő orosz nép baráti 
segítsége emelte ki.

A Timuridák államában bontakozik ki és tetőződik be az a 
folyamat, melynek gyölerei a messze régmúltba nyúlnak s mely a 
chorezmsáhok államában különösen erőteljessé válik : kikristá
lyosodik a későbbi üzbég nemzet megvát alkotó üzbég nép.

Éppen Chorezmben mutatkoznak meg legelőbb a török és 
indoeurópai elemek azon kölcsönös keveredésének eredményei, 
mely az üzbég nép kialakulásának alapjául szolgál. Tudjuk, hogy 
Piano Carpini szerint a török nyelv a chorezmiek között már a 
x m ,  században uralkodó szerepre tesz szert. És ugyanakkor, amikor 
jellemző módon Buchárában és Kokandban, a perzsa nyelv egé
szen a X IX ., sőt XX. századig fennmarad, mint hivatalos és túl
súlyban lévő irodalmi nyelv, Chorezmben már a XVII. század
ban teljesen eltűnik.

Visszatekintve láthatjuk, nem véletlen az a szerep, melyet 
Chorezm, mint az első belsőázsiai feudáhs monarchia magva ját- 
i^zott. A  »nagy chorezmsáhok« mögött ott állott Chorezm, e hataL 
más mezőgazdasági és kézműipari közpunt gazdasági ereje. Ez a



központ a török sztyeppevidékhez és a keleteurópai országokhoz 
fűződő sokszázadoa gazdasági kapcsolatai révén igen nagy erőt 
képvissl. A chorezmsáhok mögött ott állott továbbá az ókori 
civilizáció egyik kiemelkedő központjának ezeréves történelme. 
E központ a történelem folyamán többször lett hatalmas rabszolga- 
tartó birodalmak magva. így  például az Achaimenida-állam 
kialakulását megelőző, vagy például a makedón hódítást követő 
korban.

Chorezm >a világtörténelmi események folyásában már a 
középkor hajnalán ismét kimagasló szerepet kezd játszani. Chorez
met a V ili. században ott látjuk a kazár birodalom bölcsőjénél, 
midőn a chorezmi belső történelmi események visszhangja elhat 
egészen a távo i Magyarországig, ahol a chorezmi menekültek 
messzire szakadt utódai igényt támasztanak a trónra is. Chorezm 
ott van a kazár birodalom ravatalánál is és komoly igényei vannak 
volgamenti kazár örökségre: p3litikai bsfolyását kiterjeszti a 
bulgárokra, sőt igényt formál a Vladimir Oroszországa fölötti 
uralomra is.

Utunk folyamán alkalmunk volt meggyőződni arról, milyen 
sok és szoros szál fűzte Chorezmet mind az őskorban, mind az 
ókorban, mind pedig a középkorban is az északi országokhoz, 
Szibériához, különösen pedig Kelet-Európához. Miközben azon az 
úton igyekeztünk haladni, melyet e kérdés kapcsán V. V. Bartold 
és A. J. Jakubovszkij kijelöltek, anyagunk alapján rá próbáltunk 
mutatni arra, milyen gazdag lehetőségek nyilnak meg előt
tünk, ha szakítunk azzal a hagyományos módszerrel, melynek 
alapján a Belső-Ázsiában, valamint az országunk európai részén 
lakó népek, köztük az orosz nép történelmét is mereven külön 
szokták választani. Ezek a kapcsolatok a neolit- és bronzkorra 
nyúlnak vissza és már azokban a homályos időkbsn felbukkannak, 
amikor Ázsia és Európa fő etnikai komplexumai kialakulnak. 
A  hettita-churrita, a thrák, a tochár, a szkitha-szarmata problémák 
egyformán ott állanak a belsőázsiai és keleteurópai etnogenezis 
forrásainál.

Ezek a kapcsolatok különösen erősekké válnak az i. e. IV. 
és i. u. I. század közti időkbsn, midőn Kangha-Chorezm szerepé
nek figyelembevétele nélkül tudományosan nem tudjuk meg
magyarázni a Földközi-tenger mellékének északi részén lejátszódó 
és a szarmata és alán vándorlásokkal kapcsolatos történelmi 
eseményeket. E korszak folyamán, mint fentebb már láthattuk, 
a chorezmi .kultúrának e törzsekre gyakorolt hatása különösen 
erőssé vált. Ez a hatás többek között fegyverkezésük és ezzel 
kapcsolatosan hadi technikájuk fejlődésében mutatkozott meg.



E két tényező később a hadászat világtörténelmi fejlődésében, 
valamint a keleteurópai népviselet mind máig fennmaradt komp
lexumainak történetében igen fontos szerepet játszott. E népvise
let egyes elemei chorezmi prototípusra vezethetők vissza.

Ezek a kapcsolatok a VIII., valamint a X —XI. századi 
chorezmi-kazár államalakulatok történelmének eseményei, továbbá 
a Kelet-Európában és a Közép-Keleten egyidőben lefolyó oguz 
vándorlások eseményei révén a következő századokra ia átnyúlnak. 
E kapcsolatok szálai bukkannak fel a XI. századi chorezmi keresz
tények szláv eredetű karácsonyi szertartási énekeiben, valamint 
a X III. századi urgencsi orosz-kazár-alán telep meglétében, továbbá 
a chvalini királyságról szóló orosz mondákban is.

Expedíciónk munkálatai ugyanúgy, mint a szovjet régészek 
egyéb kollektíváinak munkálatai is, bebizonyították, hogy telje
sen tarthatatlanok a burzsoa történészek elképzelései az ókori 
keleti társadalom kilátástalan megrekedettségéről. Munkálataink 
kimutatták, mennyire alaptalanok azok az el bizakodott előítéle
tek, melyek szerint a történelmi fejlődés ókori szakasza csak 
Nyugat-Európát jellemzi, ugyanakkor viszont a Kelet arra van 
ítélve, hogy év^redeken át valamiféle történelemelőtti feudaliz
mus bűvkörében kerengjen. Chorezm történelme most úgy tárul 
elénk, mint az ősközösségi társadalmi rendszerről az ókori rab- 
azolgatartó rendszerre való átmenet története. Ez az átmenet 
mintegy az i. e. V III—VII. század folyanmn kb. ugyanakkor, 
amikor Görögország ókori államai kialakulnak, a hatalmas chorezmi 
állam megalkotásával fejeződik be. Ez az állam szívós küzdelmet 
vívott az Achaimenidák Perzsiája ellen, függetlenségét a makedón 
hódítás viharos éveiben is megőrizte és erős kulturális hatást 
gyakorolt a keleteurópai törzsekre, távoli őseinkre.

Most már látjuk, hogy az i. u. I I I—IV. században virágkorát 
elérő ókori Chorezm az V—VI. század folyamán mélyreható tár
sadalmi válságba jut. Ez a válság a rabszolgatartó rendszernek a 
kiéleződött osztály harc és barbár hódítások kísérte összeomlásá
val áll ka])csolatban. Ezek az esemcnyek világosan tükröződnek 
az emlékeken, róluk taiuiskodik az öntözési hálózat összezsugoro
dása, a városok és kézműipari ágak hanyatlása. Erről tanúskodik 
az a körülmény i.s, hogy a társadalmi élet súlypontja ebben az idő
ben a falura helyeződik át s hogy a magánosok lakóépületeiket 
egyre jobban erődökké alakítják, erről tanúskodnak azok a fel
perzselt városok cs tanyák is, melyeken falbafúródott nyilakat és 
kőhajítógé])ckkel szórt s a tetőzetet átütő hatalmas köveket 
találtunk.

Látjuk, hogy Chorezmben ugyanúgy, mint Európában is,



az V—VI. század új történelmi korszakot, a középkori feudális 
korszakot nyitja meg, melyben teljesen megváltozik az egész 
életmód, a kultúra egész jellege. Lépésről-lépésre, egyik emléktől 
a másikig haladva megfigyelhetjük, hogy a korai középkor mélyre
ható barbarizálódása után a X. századtól kezdve, hogyan követ
kezik be a gazdasági és kulturális fellendülés új korszaka. Üjból 
helyreállítják a csatornákat, új életre kelnek a városok, fel virá
goznak az egyes kézműipari ágak és virágzásnak indul a kereske
delem is. A X II. században megfelelő feltételek jöttek létre ahhoz, 
hogy Chorezm kilépjen a feudális széttagoltság korából s hogy az 
egyik legkorábbi és leghatalmasabb keleti feudális monarchia 
magvává, a chorezmsáhok birodalmává változzék. Ez a biroda
lom fogja fel Dzsingisz-kán hordáinak első csapását és Orosz
országgal együtt övé az a kimagasló érdem, hogy vérével meg
mentette az európai civilizációt. A későbbi emlékek tanulmányo
zása során látjuk, milyen drágán fizette meg Cliurezm azt a szere
pet, melyet ezekben a szörnyű eseményekben játszott.

A sivatag halálos csendjében a Dzsingisz-kán betörése után 
elsivatagosodott, kihalt kavat-kalai oázison bolyongva, melynek 
homokbuckái között a letűnt hét évszázadtól érintetlenül állnak 
a X m . század eleji házak és várak romjai, akaratlanul is vissza- 
szállunk e tragikus korba, mely a »chorezmi reneszánsz* nagyszerű 
virágzását megszakította.

Timur pusztító katonai expedíciói s a betörések nyomán 
kirobbanó feudális háborúk újra meg újra kioltják a Chorezm 
egyes vidékein meginduló újjászületés felcsillanó fényeit, melyek 
a X IV —XVII. századra esnek, míg végül azután az ország a 
XVIII. században, Chívai kánság néven, a különben is elmaradt 
Belső-Ázsia egyik Icgelhagyatottabb zuga lesz.

Expedíciónk teljes határozottsággal megoldotta azt a tudó
sokat hosszú évtizedek óta foglalkoztató kérdést, hogy miért 
sivatagosodtak el Elő- és Belső-Ázsia egyes országainak egykor 
öntözött éi lakott hatalmas területei. Azon a chorezmi anyagon, 
mely a Belső-Ázsia többi vidékeire küldött expedíciók eredményei
vel is alátámasztható, sikerült kimutatnunk, hogy itt nem termé
szeti okokról van szó (mint egyesek gondolták). Nem »Belső- 
Ázsia kÍ8záradása« cs a ftjlyók folyásánívV megváltozása, nem a 
futóhomok megjelenése és a talaj sóssá válása magyarázzák e 
jelenséget. Az ókori társadalmi rendszerről a középkorira való 
átmenet és az ezt kísérő' barbár hódítások, valamint az azután 
következő feudális viszályok és a nomádok betörése adják e 
probléma megoldását, melyre Marx már lángeszűeii utalt s melyet 
most adatok alapján is sikerült bebizonyítanunk. De arait az ember



feldúlt, azt újjá is építheti, A mai uiiorezm történeté ennek ragyogó 
bizonysága.

A  Nagy Októberi Szocialista Forradalom Chorezm népeit 
kiragadta abból az évszázados feudális megrekedésből és gyar
mati rabszolgaságból, melyet a X H I—XIV. századi katasztrófák 
idéztek elő. Az új, a szocialista Chorezm, ősei hatalmas munkával 
elért, nagy kulturális vívmányainak igazi örököse, ú^ból a történe
lem széles munkaterére lép. A  gyapottermelők, a népi építkezések 
harcosai hihetetlen küzdelmet indítottak a sivatag ellen.

A honvédő háború éveiben a népi építkezés módszerével 
csatorna készült itt. Már víz csillog benne s partjai zöldelnek. 
Ez a csatorna a néhány évvel ezelőtt még »kihalt« b0:kut-kalai 
oázis mentén húzódik végig, melynek a W II. század folyamán 
lakatlanná vált félelmetes várai több mint ezer évig érintetlenül, 
némán állottak. Most a kihalt erődök hatalmas falai mellett mezők 
és kolhozépületek terülnek el.

A chorezmi oázis népeire — az üzbégekre, turkménekre, 
karakalpakokra, kazahokra, új, eddig még soha.nem látott 
virágzás korszaka köszöntött, mely messze maga mögött hagyja 
az ókori és középkori chorezmi civilizáció legkimagaslóbb vív
mányait is.



Z Á R Ó S Z Ó

Tolsztovnak a chorezmi civilizáció történetéről irt könyve 
beszédes példája a szovjet tudomány nagy eredményeinek és hatal
mas fejlődésének. Ezt a fejlődést az orosz kiadás megjelenése óta 
(1948) is újabb és újabb nagyfontosságú események példázzák. 
Itt kiilönöaen két mozzanatra kell utalnunk. Sztálin elvtársnak a 
nyelvtudomány néhány kérdőéről írt cikkei új szakaszt jelentenek 
a szovjet és az egész emberiség társadalmi tudományainak fejlő
déstörténetében. Ugyanakkor nagyszerű tudományos tett a volgai 
vizierőmű építése is.

Mindkét esemény szorosan összefügg Tolsztov könyvének 
tartalmával. Hiszen az Amu darját és Krasznovodszkot összekötő 
Turkméniai Főcsatorna éppen a ré^ chorezmi birodalom, az 
♦egykor öntözött földek* területén épül; másrészt a könyv több
ször érint nyelvészeti kérdéseket.

»Az ősi Chorezm* írója, Sz. P. Tolsztov, két rövid cikkben, 
melyek a Pravda 1950 júhus 4. (185), ill. 1950 szeptember 15 (258) 
számaiban jelentek meg, foglalt állást a kutatásait érintő, fent- 
emlitett két nagy tudományos eredménnyel kapcsolatban »Hála 
Sztálin elvtárs munkájának — írja Tolsztov a nyelvészeti kérdé
sekkel kapcsolatban — ma már világos, hogy Marr elmélete . .. 
a maga egészében, alapjában véve helytelen, nem marxista, 
szimp^ikáló elmélet. Most már tisztán látjuk, hogy mikor a népek 
eredete kérdésének megoldását keresve Marr helytelen elméletének 
tételeire támaszkodtunk — hibáztunk . . .«

Ugyanakkor Tolsztov hangsúlyozza: »Konkrét történeti kuta
tásainkban, történelmi, archeológiái, «thnográfiai és anthropológiai 
tényekből indultunk ki és magyarázatukban a marxizmus- 
leninizmus módszertanára, a nemzetekről szóló sztálini elméletre 
támaszkodtunk .. .«

Fel keU hívnunk az olvasó figyelmét az idézett sorokban 
foglalt szempontokra, mivel csak így érthetők meg helyesen Tolsztov 
könyvének azok a részei, ahol a szerző N. J. Marr elméletére 
hivatkozik. (83. és kw. 144. oldalak.)



A könyv elmélyült megértéséliez ugyancsak elengedhetetlen 
Tolsztovnak a nagy sztálini öntözőmű építésével Icapcsolatos 
nyilatkozatának ismerete : ez a nyilatkozat utal arra, hogy a 
szovjet ember nemcsak feltárja a múltat, az »egykor öntözött 
földek« történetét, a maga küzdelmeivel, ellentmondásaival, hanem 
meg is oldja azokat a feladatokat, amelyek az osztálytársadalmak
ban szükségképpen kudarchoz vezettek. A nyilatkozatot az aláb
biakban teljes terjedelmében közöljük ;

•Szeretett Moszkvánkból s rádió meghozta a Küzül-Kum 
homoksivatagjain Toprak-Kala ó*chorezmi erőd ásatásain dolgozó 
expedíciónknak az örvendetes hírt, hogy megépül az Amu-Darja— 
Krasznovodszk Turkméniai Főcsatorna. Ez újabb nagyszerű lépés 
a természet átalakítására vonatkozó nagy sztálini terv megvalósí
tásában. A Turkméniai Főcsatorna építése olyan vállalkozás, amely 
csakis a mi országunkban, a szocializmus országában lehetséges.

Azok a népek, amelyek az Amu-Darja lapályait népesítik be, 
sok ezer év óta harcban állanak ezzel a hatalmas és vad folyammal, 
amely életet ad a mezőknek, de egyidejűleg kegyetlen pusztításokat 
is v^ez.

Évek hosszú sora óta tanulmányozzuk az Amu-Darja lapályai 
öntözésének történetét s e közben ismételten meggyőződtünk arról, 
hogy az ókori, középkori és gyarmati Chorezm lakóinak verejtékes 
fáradozásai nem tudták biztosítani az ember győzelmét az Amu- 
Darja felett. Az.a társadalmi rend, amely az embernek ember által 
való kizsákmányolásán alapszik, a technikai elmaradottság oda
vezettek, hogy minden arra irányuló kísérlet, hogy megzabolázzák 
és az ember szolgálatába kényszerítsék a folyamot, súlyos, kikény- 
szerített munkával volt összekötve, amely mindig teljesen hiába
valónak bizonyult. Csak rövid időre kellett az erőfeszítéseknek 
csökkennie és a százados munkával öntözhetővé tett területek 
ismét pusztákká váltak vagy pedig az Amu-Darja elárasztotta 
őket. Sokszázezer hektár íigynevezett »egykor öntözött föld« a 
sivatagból kiemelkedő számtalan rommal — szörnyű emlékei annak 
a kegyetlen és reménytelen küzdelemnek, amelyet az ember a 
sivataggal és a folyammal folytatott.

Azok az öntözési rendszerek, amelyeket Chorezm területén 
az évszázadok folyamán létesítettek, lényegükben úgyszólván 
egyáltalán nem különböztek egymástól. Alapjában véve a közép
korban és az Októlxiri Forradalom előtti korban létesített öntözni 
rendszerek története csaknem semmi egyéb, mint megismétlése 
és újra feléi)ítése annak, ami az ókorban létezett.

A Turkméniai Főcsatorna új fejezetet jelent az öntözés 
történet-ében. Nemcsak méreteinek nagysága és az építkezés befe



jezésére szabott határidő hallatlan rövidsége miatt, hanem magánál 
az elvnél fogva, amelyre fel van építve, ez a vállalkozás egészen 
újat jelent. Ez az építkezés, amely messze maga mögött hagy 
mindent, amit valaha is létesítettek az öntözés terén nemcsak 
Közép-Ázsiában, hanem az egész földkerekségen, az embernek 
a sivatag és a természet felett aratott igazi győzelmét jelenti. 
Benne megvalósulnak Közép-Ázsia népeinek ősrégi vágyai. Az, 
ami azelőtt költői mesék és népmondák tárgya volt, ma, a sztálini 
korszakban, élő valósággá válik, ahogy valósággá lesz az emberiség 
legnagyobb álma, a kommunizmus.*

A  kiadó.




